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Uwagi

Odwo³anie w niniejszej publikacji do produktów, programów lub us³ug firmy IBM nie 

jest jednoznaczne z zamiarem udostêpnienia ich przez IBM we wszystkich krajach, 

w których IBM dzia³a. Odwo³anie do produktu, programu lub us³ugi firmy IBM nie 

oznacza, ¿e mo¿na u¿yæ wy³¹cznie tego produktu, programu lub us³ugi firmy IBM. 

Zamiast produktu, programu lub us³ugi firmy IBM mo¿e byæ u¿yty ich odpowiednik 

funkcjonalny, pod warunkiem, ¿e nie narusza on intelektualnych praw w³asno ci 

firmy IBM. U¿ytkownik jest odpowiedzialny za ocenê i weryfikacjê jego 

wspó³dzia³ania z innymi produktami, za wyj¹tkiem tych, które s¹ wyra nie wskazane 

przez IBM.

IBM mo¿e posiadaæ patenty lub z³o¿one wnioski patentowe na towary i us³ugi, o 

których mowa w niniejszym dokumencie. Posiadanie niniejszego dokumentu nie 

daje prawa do tych¿e patentów. Pytania dotycz¹ce licencji nale¿y kierowaæ w formie 

pisemnej na adres: IBM Director of Licensing, IBM Corporation, North Castle Drive, 

Armonk, NY 10504-1785, U.S.A. 

IBM nie odpowiada za zawarto æ jakichkolwiek serwisów WWW nienale¿¹cych do 

IBM. U¿ytkownicy korzystaj¹cy z jakiegokolwiek serwisu WWW poza serwisem IBM 

powinni pamiêtaæ, ¿e serwis ten jest prowadzony niezale¿nie od IBM i IBM nie ma 

¿adnej kontroli nad jego zawarto ci¹. Jakiekolwiek odwo³anie do serwisu WWW 

poza serwisem WWW IBM nie oznacza, ¿e IBM bierze na siebie odpowiedzialno æ 

za zawarto æ lub sposób u¿ycia tego serwisu. U¿ytkownik powinien podj¹æ wszelkie 

rodki ostro¿no ci maj¹ce na celu zapewnienie, ¿e to, z czego korzysta, nie zawiera 

wirusów, programów samokopiuj¹cych "bakterii" i "koni trojañskich" lub innych 

destrukcyjnych elementów. W ¯ADNYM WYPADKU IBM NIE BÊDZIE 

ODPOWIADAÆ PRZED ¯ADN¥ ZE STRON ZA JAKIEKOLWIEK PO REDNIE, 

BEZPO REDNIE, UMY LNE ANI ¯ADNE INNE SZKODY BÊD¥CE 

KONSEKWENCJ¥ KORZYSTANIA Z INNEGO SERWISU WWW, A W 

SZCZEGÓLO CI ZA UTRATÊ ZYSKÓW, PRZERWY W PROWADZENIU 

DZIA£ALNO CI GOSPODARCZEJ, UTRATÊ PROGRAMÓW LUB INNYCH 

DANYCH W SYSTEMIE PRZETWARZANIA INFORMACJI I INNYCH NAWET 

JE LI FIRMA IBM BY£ABY WYRAZNIE POINFORMOWANA O MO¯LIWO CI 

WYST¥PIENIA TAKICH SZKÓD. 
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Oznaczenia u¿ywane w tej ksi¹¿ce 

Symbole

Poni¿sza lista zawiera opisy symboli u¿ywanych w tej publikacji.

Wyró¿nienia

Fragmenty tekstu mog¹ byæ w tej ksi¹¿ce wyró¿niane na kilka sposobów. Ka¿dy 

sposób wyró¿nienia ma specyficzne zastosowanie. 

Wa¿ne: Ten symbol oznacza informacje, które mog¹ byæ 

szczególnie przydatne. Mog¹ one tak¿e ostrzegaæ 

przed ewentualnymi problemami.  

Uwaga!
Ten symbol oznacza wa¿ne informacje 

pomagaj¹ce unikn¹æ ryzyka uszkodzenia sprzêtu 

lub oprogramowania, które zosta³o dostarczone 

wraz z komputerem.  

Ostrze¿enie! Ten symbol oznacza wa¿ne informacje 

pomagaj¹ce unikn¹æ ryzyka urazu cia³a.  

Niebezpieczeñstwo! Ten symbol oznacza wa¿ne informacje 

pomagaj¹ce unikn¹æ ryzyka powa¿nego urazu 

cia³a lub nawet mierci.  

Sposób 

wyró¿nienia:
Przeznaczenie:

Wyt³uszczenie

Wyt³uszczeniem wyró¿nia siê widoczne na 

ekranie elementy, które nale¿y klikn¹æ jedno- lub 

dwukrotnie. Wyt³uszczone s¹ tak¿e tytu³y 

rozdzia³ów, podrozdzia³ów, tabel i list. 

3U]\NáDG
Czcionka przyk³adu oznacza fragment tekstu, 

który trzeba wpisaæ za pomoc¹ klawiatury.

Kursywa

Kursyw¹ s¹ pisane nazwy w³asne programów lub 

publikacji. Kursywy u¿ywa siê tak¿e w uwagach 

zamieszczanych w stopkach i na marginesach.

"Cudzys³ów"
Nazwy okien, ekranów, rozdzia³ów i 

podrozdzia³ów s¹ zamieszczane w cudzys³owie.

Podkre lenie
Podkre lenie oznacza, ¿e danemu wyrazowi lub 

poleceniu nale¿y po wiêciæ szczególn¹ uwagê. 
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Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa 

Instalacja

W konstrukcji komputera osobistego IBM przewidziano specjalne zabezpieczenie 

przed ewentualnym pora¿eniem pr¹dem. Komputer IBM jest wyposa¿ony w kabel 

zasilania z trzybolcow¹ wtyczk¹ uziemiaj¹c¹ czê ci metalowe. Osoba instaluj¹ca 

komputer jest odpowiedzialna za pod³¹czenie go do w³a ciwie uziemionego 

gniazda sieci elektrycznej. Przed u¿yciem przed³u¿acza lub przej ciówki nale¿y 

zwróciæ siê o poradê do specjalisty, poniewa¿ urz¹dzenia te mog¹ przerywaæ 

obwód uziemienia. 

Pod³¹czenie komputera do gniazda sieci elektrycznej, które jest nieprawid³owo 

pod³¹czone do sieci elektrycznej budynku, mo¿e spowodowaæ gro ne w skutkach 

pora¿enie pr¹dem. 

ZABEZPIECZENIE PRZED PORA¯ENIEM PR¥DEM:  

Aby u¿ywanie komputera nie stwarza³o ryzyka pora¿enia pr¹dem, nale¿y 

przedsiêwzi¹æ nastêpuj¹ce rodki ostro¿no ci: 

Komputer nale¿y pod³¹czaæ wy³¹cznie do gniazda sieci elektrycznej 

dostarczaj¹cej w³a ciwe napiêcie. Aby uzyskaæ informacje na temat napiêcia w 

sieci elektrycznej, nale¿y siê zwróciæ do lokalnego zak³adu energetycznego. 

Je li w komputerze s¹ inne kable poza kablami zasilania, nale¿y je pod³¹czyæ 

przed w³o¿eniem wtyczek kabli zasilania do gniazd sieci elektrycznej. Z kolei 

przed od³¹czeniem tych kabli nale¿y najpierw wyj¹æ wtyczki kabli zasilania z 

gniazd sieci elektrycznej. 

Je li komputer jest po³¹czony z sieci¹ telefoniczn¹, nie nale¿y dotykaæ kabla 

telefonicznego, gdy w okolicy wystêpuj¹ w danej chwili wy³adowania 

atmosferyczne. 

Komputera nie nale¿y przechowywaæ ani u¿ywaæ w miejscu, gdzie móg³by 

zamokn¹æ. 

Wymieniaj¹c czê ci, nale¿y siê upewniæ, ¿e wszystkie nowe czê ci maj¹ 

oznaczenia takie same lub równowa¿ne co czê ci oryginalne. Inne czê ci 

mog¹ nie spe³niaæ tych samych standardów bezpieczeñstwa. 
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Wykonywanie dzia³añ innych, ni¿ opisane w niniejszej ksi¹¿ce, mo¿e 

spowodowaæ uraz cia³a lub pora¿enie pr¹dem. W szczególno ci odnosi siê to 

do prób wykonywania czynno ci serwisowych, naprawy zasilacza, monitora lub 

wbudowanego modemu. Takie czynno ci serwisowe i naprawy zawsze nale¿y 

powierzaæ wykwalifikowanemu specjali cie. 

rodki bezpieczeñstwa podczas pracy ze sprzêtem

Za ka¿dym razem, gdy otwierasz komputer, musisz przestrzegaæ specjalnych 

zasad bezpieczeñstwa, aby unikn¹æ uszkodzenia sprzêtu. Dla bezpieczeñstwa, 

zarówno w³asnego, jak i komputera, przed zdjêciem pokrywy z jednostki 

systemowej (je li wystêpuje w zakupionym modelu) nale¿y wykonaæ kroki opisane 

w punkcie "Roz³¹czanie komputera" na strona xiii.

Pod³¹czanie komputera

Aby pod³¹czyæ komputer:

1. Wy³¹cz komputer i wszystkie urz¹dzenia zewnêtrzne wyposa¿one we w³asne 

przyciski zasilania (np. monitor i drukarka). 

2. Do ka¿dego urz¹dzenia zewnêtrznego (monitor, drukarka itd.) pod³¹cz kabel 

sygna³owy, a nastêpnie drugi koniec tego kabla pod³¹cz do komputera. 

3. Pod³¹cz do komputera kable komunikacyjne (np. kable modemu lub sieci). 

Drugie koñce kabli pod³¹cz nastêpnie do odpowiednich gniazd sieci 

telekomunikacyjnej. 

4. Pod³¹cz kable zasilania do komputera i urz¹dzeñ zewnêtrznych (jak np. 

monitor i drukarka), a nastêpnie pod³¹cz drugie koñce tych kabli do prawid³owo 

uziemionych gniazd sieci elektrycznej. 
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5. W³¹cz komputer i wszystkie pod³¹czone urz¹dzenia wyposa¿one we w³asne 

przyciski zasilania.   

Roz³¹czanie komputera 

Aby roz³¹czyæ komputer:

1. Wy³¹cz komputer i wszystkie pod³¹czone do niego urz¹dzenia wyposa¿one we 

w³asne przyciski zasilania. 

2. Wyjmij wszystkie kable zasilania z gniazd sieci elektrycznej.

3. Od³¹cz wszystkie kable komunikacyjne (np. kable modemu lub sieci) od gniazd 

sieci telekomunikacyjnej.

Aby unikn¹æ pora¿enia pr¹dem: 

Niebezpieczeñstwo!

Nie nale¿y ³¹czyæ lub roz³¹czaæ ¿adnych 

kabli ani dokonywaæ instalowania, obs³ugi 

technicznej czy rekonfiguracji podczas burzy 

z wy³adowaniami atmosferycznymi.

Kabel zasilania musi byæ pod³¹czony do 

odpowiednio okablowanego i uziemionego 

gniazda elektrycznego.

Ka¿de urz¹dzenie, do którego bêdzie 

pod³¹czony ten produkt, musi byæ tak¿e 

pod³¹czone do w³a ciwie okablowanego 

gniazda sieci elektrycznej. 

Pr¹d elektryczny w kablach zasilania, 

telefonicznych i telekomunikacyjnych mo¿e 

stanowiæ zagro¿enie. Aby unikn¹æ pora¿enia 

pr¹dem elektrycznym podczas instalowania, 

przemieszczania i otwierania pokrywy tego 

produktu, kable nale¿y ³¹czyæ i roz³¹czaæ 

wed³ug zaleceñ zamieszczonych w tym 

podrozdziale.

Nigdy nie nale¿y instalowaæ kabli 

telefonicznych podczas burzy z 

wy³adowaniami atmosferycznymi. 
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4. Od³¹cz od komputera wszystkie kable, czyli kable zasilania, kable sygna³owe 

urz¹dzeñ zewnêtrznych, kable komunikacyjne i wszystkie inne kable 

pod³¹czone do komputera.   

Modem: informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Aby zmniejszyæ ryzyko zwi¹zane z po¿arem, wy³adowaniami elektrycznymi lub 

zranieniem podczas u¿ywania urz¹dzeñ telefonicznych, zawsze nale¿y postêpowaæ 

zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami bezpieczeñstwa: 

Nigdy nie nale¿y instalowaæ kabli telefonicznych podczas burzy z 

wy³adowaniami atmosferycznymi. 

Nigdy nie nale¿y instalowaæ gniazd telefonicznych w miejscach wilgotnych, 

chyba ¿e gniazdo jest do tego specjalnie przystosowane. 

Nie nale¿y dotykaæ nieizolowanych kabli telefonicznych ani ich zakoñczeñ, je li 

linia telefoniczna nie zosta³a od³¹czona od sieci telefonicznej. 

Podczas instalowania lub modyfikowania linii telefonicznych nale¿y zachowaæ 

ostro¿no æ. 

Nale¿y unikaæ u¿ywania telefonu (z wyj¹tkiem aparatów bezprzewodowych) 

podczas burzy z wy³adowaniami atmosferycznymi. Istnieje ryzyko pora¿enia w 

wyniku wy³adowania atmosferycznego. 

Nie nale¿y korzystaæ z telefonu w celu zg³oszenia ulatniania siê gazu 

przebywaj¹c w obszarze zagro¿enia wybuchem. 

Niebezpieczeñstwo! Nie nale¿y zdejmowaæ z zasilacza jakichkolwiek 

klamer ani odkrêcaæ jakichkolwiek wkrêtów.

Ostrze¿enie!
Przed czyszczeniem komputera i ekranu monitora 

nale¿y pamiêtaæ o wy³¹czeniu komputera i 

monitora za pomoc¹ ich przycisków zasilania. 
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Informacje dotycz¹ce baterii litowej  

Aby zapewniæ bezpieczeñstwo: 

baterii litowej nie wolno ³adowaæ, demontowaæ, ogrzewaæ ani paliæ; 

bateriê nale¿y wymieniæ na identyczn¹ bateriê litow¹ lub jej odpowiednik; 

baterii nie nale¿y wrzucaæ do wody ani zanurzaæ jej w wodzie; 

zu¿ytych baterii litowych nale¿y pozbywaæ siê zgodnie z lokalnymi przepisami 

dotycz¹cymi zagospodarowania odpadów. 

Napêdy CD-ROM i DVD-ROM: informacje dotycz¹ce 
bezpieczeñstwa

W tym akapicie zawarte s¹ wymagane prawnie informacje dotycz¹ce 

bezpieczeñstwa, zwi¹zane z napêdem CD-ROM/DVD-ROM, w który jest 

wyposa¿ony komputer (o ile w danym modelu wystêpuje taki napêd). Napêd CD-

ROM/DVD-ROM jest urz¹dzeniem laserowym klasy 1, czyli jest uwa¿any za 

niegro ny dla zdrowia. Dziêki odpowiedniej konstrukcji uk³adu lasera i napêdu CD-

ROM/DVD-ROM w trakcie normalnego u¿ywania nie wystêpuje niebezpieczeñstwo 

nara¿enia siê na promieniowanie laserowe wy¿sze ni¿ klasy 1.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w napêdzie CD-ROM/DVD-ROM nie ma ¿adnych czê ci 

wymagaj¹cych regulacji lub obs³ugi ze strony u¿ytkownika. Czynno ci serwisowe 

na tym napêdzie mo¿e wykonywaæ wy³¹cznie przeszkolony pracownik serwisu. 

Ostrze¿enie! W komputerze s¹ u¿ywane baterie litowe. 

Niew³a ciwe obchodzenie siê z tymi bateriami 

stwarza ryzyko po¿aru, wybuchu lub poparzenia. 
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Informacje o urz¹dzeniu laserowym

Niektóre modele komputerów osobistych IBM s¹ fabrycznie wyposa¿one w napêd 

CD-ROM lub DVD-ROM. Napêdy CD-ROM/DVD-ROM s¹ równie¿ dostêpne 

oddzielnie jako opcja. Napêd CD-ROM/DVD-ROM jest produktem zawieraj¹cym 

laser. Napêd CD-ROM/DVD-ROM IBM posiada w Stanach Zjednoczonych 

certyfikat zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w "Department of Health and 

Human Services 21 Code of Federal Regulations" (DHHS 21 CFR), Podrozdzia³ J - 

produkty laserowe Klasy 1. Poza USA napêd posiada certyfikat zgodno ci z 

wymaganiami "International Electrotechnical Commission (IEC) 825" oraz 

"CENELEC EN 60 825" dla produktów laserowych Klasy 1. 

Je li jest zainstalowany napêd CD-ROM/DVD-ROM, nale¿y zapoznaæ siê z 

nastêpuj¹cymi uwagami:

Usuniêcie pokryw z napêdu CD-ROM/DVD-ROM mo¿e byæ przyczyn¹ 

niebezpiecznego promieniowania laserowego. W napêdzie CD-ROM/DVD-ROM 

ani w napêdzie DVD-ROM nie ma ¿adnych czê ci wymagaj¹cych obs³ugi. Z 

napêdu CD-ROM/DVD-ROM nie wolno zdejmowaæ pokryw.  

Niektóre napêdy CD-ROM/DVD-ROM maj¹ wbudowan¹ diodê laserow¹ klasy 3A 

lub klasy 3B. Nale¿y wówczas przestrzegaæ nastêpuj¹cej zasady:  

Ostrze¿enie!
U¿ywanie regulatorów, dokonywanie nastawieñ lub 

czynno ci innych ni¿ tu okre lono mo¿e 

spowodowaæ nara¿enie operatora na niebezpieczne 

promieniowanie. 

Niebezpieczeñstwo!

Gdy napêd jest otwarty, wystêpuje emisja 

promieniowania laserowego. Nie nale¿y patrzeæ na 

promieñ ani bezpo rednio, ani poprzez przyrz¹dy 

optyczne oraz nale¿y unikaæ bezpo redniej 

ekspozycji na promieniowanie. 
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Informacje wymagane prawnie 

North American FCC and telephone company requirements

If your IBM Personal Computer comes with a modem already installed, the following 

Federal Communications Commission (FCC) and telephone company requirements 

apply:

1. The modem adapter card is located in the back of the system unit. It complies 

with Part 68 of the FCC rules. A label is affixed to the built-in modem that 

contains, among other things, the FCC registration number, USOC, and Ringer 

Equivalency Number (REN) for this equipment. If these numbers are 

requested, see strona 7-6 Otwieranie jednostki systemowej   to open the unit 

to get the FCC registration number on the modem card.Provide this information 

to your telephone company.

2. The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your 

telephone line and still have those devices ring when your number is called. In 

most, but not all areas, the sum of the RENs of all devices should not exceed 

five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line, 

as determined by the REN, you should call your local telephone company to 

determine the maximum REN for your calling area. 

3. If the built-in modem causes harm to the telephone network, the telephone 

company may discontinue your service temporarily. If possible, they may notify 

you in advance; if advance notice isn't practical, you will be notified as soon as 

possible. You may be advised of your right to file a complaint with the FCC.

4. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, oper-

ations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. 

If they do, you may be given advance notice so as to give you an opportunity 

to maintain uninterrupted service.

5. If you experience trouble with this built-in modem, contact your Authorized 

Seller, or the IBM HelpCenter-PC, IBM Corporation, 3039 Cornwallis Rd., Bldg, 

203, Research Triangle Park, NC 27709-2195 1-919-517-2800, for repair/

warranty information. The telephone company may ask you to disconnect this 

equipment from the network until the problem has been corrected, or until you 

are sure the equipment is not malfunctioning.

6. No customer repairs are possible to the modem.
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7. The modem may not be used on coin service provided by the telephone 

company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state 

public utility commission or corporation commission for information. 

8. When ordering network interface (NI) service from the Local Exchange Carrier, 

specify service arrangement USOC RJ11C.

Canadian Department of Communications certification label

NOTICE: The Canadian Department of Communications label identifies certified 

equipment. This certification means that the equipment meets certain 

telecommunications network protective, operational, and safety requirements. The 

Department does not guarantee the equipment will operate to the user s 

satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be 

connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment 

must also be installed using an acceptable method of connection. In some cases, 

the company's inside wiring associated with a single line individual service may be 

extended by means of a certified connector assembly (telephone extension cord). 

The customer should be aware that compliance with the above conditions may not 

prevent degradation of service in some situations. 

xRepairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian 

maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by 

the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the 

telecommunications company cause to request the user to disconnect the 

equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections 

of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if 

present, are connected together. This precaution may be particularly important in 

rural areas. 

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but 

should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as 

appropriate.

NOTICE: The LOAD NUMBER (LN) assigned to each terminal device denotes the 

percentage of the total load to be connected to a telephone loop which is used by 

the device, to prevent overloading. The termination on a loop may consist of any 

combination of devices subject only to the requirement that the sum of the LOAD 

NUMBERS of all the devices does not exceed 100.
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North American Federal Communications Commission 
(FCC) Statement

IBM Personal Computer machine types 2193, 2194, and 6345

The following statement applies to this IBM product. The statement for other IBM 

products intended for use with this product will appear in their accompanying 

manuals.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 

digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 

provide reasonable protection against harmful interference in a residential 

installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 

energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 

interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.

Consult an IBM authorized dealer or service representative for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to 

meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from IBM 

authorized dealers. IBM is not responsible for any radio or television interference 

caused by using other than recommended cables and connectors or by 

unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or 

modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 

following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) 

this device must accept any interference received, including interference that may 

cause undesired operation.
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Responsible Party:

International Business Machines Corporation 

New Orchard Road

Armonk, NY 10504

Telephone: 1-919-543-2193

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

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

 Deklaracja zgodno ci z Dyrektyw¹ Unii Europejskiej

Ten produkt jest zgodny z wymaganiami bezpieczeñstwa zawartymi w dokumencie 

EU Council directive 89/336/EEC na temat ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich 

w dziedzinie kompatybilno ci elektromagnetycznej.

IBM nie ponosi odpowiedzialno ci za b³êdy powsta³e na skutek sprzecznego z 

zaleceniami, nieautoryzowanego wprowadzania zmian w produkcie, w³¹cznie z 

do³¹czaniem kart opcjonalnych, dostarczonych przez firmê inn¹ ni¿ IBM. 

Znaki towarowe

Nastêpuj¹ce nazwy s¹ znakami towarowymi lub zastrze¿onymi znakami 

towarowymi firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach:

HelpCenter 

HelpWare 

IBM 

PS/2 

OS/2 

Microsoft i Windows s¹ znakami towarowymi lub zastrze¿onymi znakami 

towarowymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. 

Nazwy innych firm, produktów lub us³ug mog¹ byæ znakami towarowymi lub 

znakami us³ug innych firm. 

7HVWHG�7R�&RPSO\
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Informacje dotycz¹ce roku 2000

14 stycznia 1999 r.

Wa¿ne: Informacje dotycz¹ce gotowo ci na rok 2000 niektórych programów, 

które mog¹ byæ dostarczane wraz z komputerem IBM. 

Wraz z komputerem IBM jest dostarczany wybór programów niezale¿nych 

producentów oprogramowania. W chwili przygotowywania do druku niniejszych 

informacji niektórzy producenci nie poinformowali jeszcze, które wersje ich 

programów s¹ gotowe na rok 2000. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e (a) oprogramowanie to 

bêdzie gotowe na rok 2000, zgodne z rokiem 2000 lub zgodne oprócz ma³o 

istotnych kwestii (okre lanych przez producenta) po jego aktualizacji lub (b) 

producent nie opublikowa³ jeszcze wiadectwa gotowo ci na rok 2000 lub 

zgodno ci z rokiem 2000. 

Programy, niektóre ich wersje jêzykowe lub wersje serwisowe, o których producenci 

nie poinformowali jeszcze, czy w rozprowadzanej wersji s¹ zgodne z rokiem 2000, 

to m.in.:   

Produkt Adres serwisu WWW

AOL
(America Online)

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

CompuServe 
(CompuServe
Interactive Services)

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

Internet Explorer 3.x, 4.x
(Microsoft)

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

Netscape Navigator 3.x 4.0x
(Netscape)

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

Office Small Business Edition 
(Microsoft)

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

Prodigy Internet
(Prodigy Communications)

http://y2k.prodigy.net/

Windows 95
(Microsoft)

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

Windows 98
(Microsoft)

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

Windows NT Workstation 4.0
(Microsoft)

http://www.microsoft.com/technet/topics/year2k/default.htm
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Powy¿sza lista programów dotyczy ró¿nych produktów komputerowych IBM, zatem 

nie wszystkie z nich musz¹ byæ dostarczane wraz z danym modelem komputera 

IBM. 

Aby uzyskaæ aktualne informacje dotycz¹ce gotowo ci programów na rok 

2000, nale¿y skontaktowaæ siê z ich producentami. Najlepszym ród³em 

aktualnych informacji s¹ na ogó³ serwisy WWW producentów. Producenci og³aszaj¹ 

w tych serwisach na bie¿¹co nowe informacje i poprawki do swoich programów. Byæ 

mo¿e w chwili, w której u¿ytkownik czyta te informacje, producent udostêpni³ ju¿ 

takie aktualizacje do swoich programów. Za stwierdzenie przydatno ci 

jakiegokolwiek uaktualnienia oprogramowania udostêpnianego przez producenta, 

uzyskanie go i zainstalowanie odpowiada wy³¹cznie u¿ytkownik. 

IBM podaje te informacje, aby pomóc u¿ytkownikowi w ocenie stanu gotowo ci jego 

rodowiska na rok 2000. Nale¿y byæ przygotowanym na rozwi¹zywanie wszelkich 

problemów, które mog¹ niekorzystnie wp³yn¹æ na gotowo æ rodowiska 

komputerowego jako ca³o ci. Ca³y sprzêt komputerowy, oprogramowanie i dane 

musz¹ byæ gotowe na rok 2000, aby system komputerowy lub oprogramowanie by³y 

w stanie rozró¿niaæ lata 1900 i 2000, co jest niezbêdne dla unikniêcia powa¿nych 

b³êdów w wy wietlaniu i przetwarzaniu danych.  

Dokonuj¹c oceny stanu gotowo ci komputera na rok 2000, nale¿y pamiêtaæ o 

sprawdzeniu gotowo ci na rok 2000 wszystkich programów zainstalowanych w 

systemie, a nie tylko programów, które s¹ dostarczane wraz z komputerem. 

Ponadto nale¿y mieæ na uwadze, ¿e niektóre narzêdzia s³u¿¹ce do kontroli 

gotowo ci na rok 2000 mog¹ nie wykrywaæ uaktualnieñ dokonanych w 

oprogramowaniu po wprowadzeniu go przez producenta do sprzeda¿y. Mo¿e to byæ 

wprawdzie nieco myl¹ce, ale zapewnia zachowawcze potraktowanie problemu. 

Je li o danym programie wiadomo, ¿e wystêpuj¹ w nim ma³o istotne usterki, nale¿y 

oceniæ, jak te usterki mog¹ wp³yn¹æ na przydatno æ oprogramowania. Przydatne 

informacje o kwestiach zwi¹zanych z rokiem 2000 i stanie gotowo ci komputerów 

IBM s¹ dostêpne na stronie www.ibm.com/pc/year2000. Regularne odwiedzanie tej 

strony zapewnia uzyskiwanie naj wie¿szych informacji. 

DANE W TEJ PUBLIKACJI LUB W ZWI¥ZANYCH Z NI¥ DEKLARACJACH S¥ 

DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIÊ ZNAJDUJ¥ ("AS IS") TYLKO 

DO CELÓW INFORMACYJNYCH. PONADTO WYKLUCZA SIÊ WSZELKIE 

GWARANCJE, W£¥CZNIE Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI 

PRZYDATNO CI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNO CI DO OKRE LONYCH 

CELÓW. 
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Zarówno ta deklaracja, jak i inne informacje, które by³y i s¹ publikowane przez IBM 

w zwi¹zku z rokiem 2000 oraz produktami i us³ugami oferowanymi przez IBM, s¹ 

o wiadczeniem stanu gotowo ci na rok 2000 zgodnie z amerykañsk¹ ustaw¹ Year 

2000 Information and Readiness Disclosure Act z 19 pa dziernika 1998 r. 

Podstawow¹ metod¹ przekazywania informacji zwi¹zanych ze stanem gotowo ci 

produktów i us³ug IBM na rok 2000 jest i pozostanie serwis WWW IBM po wiêcony 

rokowi 2000. Informacje dotycz¹ce produktów i us³ug firm innych ni¿ IBM s¹ 

sporz¹dzone w oparciu o informacje przekazywane przez te firmy na temat 

dostarczanych przez nie produktów i us³ug, zgodnie z wy¿ej wymienion¹ Ustaw¹. 

IBM nie weryfikuje ze swojej strony tre ci tych publikacji i nie bierze 

odpowiedzialno ci za kompletno æ ani rzetelno æ informacji w nich zawartych. 

Zawarte w tej nocie odwo³ania do produktów niektórych producentów 

oprogramowania nie oznaczaj¹, ¿e produkty innych producentów oprogramowania, 

które s¹ fabrycznie instalowane lub dostarczane wraz z komputerem IBM, s¹ 

gotowe na rok 2000. Chc¹c oceniæ stan gotowo ci produktów na rok 2000, nale¿y 

kontaktowaæ siê z poszczególnymi producentami. 
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Ergonomia

Urz¹dzanie wydajnego i wygodnego miejsca pracy

Urz¹dzanie miejsca pracy

Urz¹dzaj¹c swoje miejsce pracy, monitor i klawiaturê nale¿y ustawiæ bezpo rednio 

przed sob¹. Mysz powinna le¿eæ blisko klawiatury, aby mo¿na by³o do niej siêgaæ 

bez pochylania i odwracania siê.  

Jednostkê systemow¹ stawia siê zazwyczaj na pod³odze pod biurkiem lub obok 

niego. Powinna jednak staæ w taki sposób, aby nie uniemo¿liwia³a rozprostowania 

nóg pod biurkiem lub sto³em, przy którym siê pracuje.  

Biurko nale¿y urz¹dziæ zale¿nie od sposobu, w jaki u¿ywa siê materia³ów i 

wyposa¿enia biurowego. Najczê ciej u¿ywane przedmioty, np. mysz lub telefon, 

nale¿y umie ciæ tak, aby mo¿na by³o do nich siêgaæ mo¿liwie naj³atwiej. 

Wa¿ne: Zakupiony komputer mo¿e byæ wyposa¿ony w inne 

elementy ni¿ przedstawione na tym rysunku.  
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Wybór krzes³a

Krzes³o nale¿y wyregulowaæ tak, aby uda le¿a³y na nim poziomo, a dolna czê æ 

pleców mia³a oparcie. Stopy u¿ytkownika siedz¹cego i pisz¹cego na 

klawiaturze powinny spoczywaæ p³asko na pod³odze lub podnó¿ku. 

Ustawianie monitora

Monitor powinien siê znajdowaæ w odleg³o ci optymalnej dla wzroku. Odleg³o æ 

tê mo¿na ustaliæ przez wyci¹gniêcie ramienia.  

Monitor nale¿y ustawiæ tak, aby górna krawêd  ekranu lub obszar le¿¹cy 

bezpo rednio pod ni¹ znalaz³ siê na poziomie wzroku.

Ekran powinien byæ utrzymywany w czysto ci. Zalecenia dotycz¹ce 

czyszczenia monitora s¹ zawarte w jego dokumentacji. 

Je li monitor stoi przy oknie, warto rozwa¿yæ zas³oniêcie okna zas³onami lub 

¿aluzjami, aby na ekran pada³o jak najmniej wiat³a s³onecznego. Dobrze jest 

te¿, gdy monitor stoi prostopadle do okien, poniewa¿ pomaga to zmniejszyæ 

ilo æ odblasków, gdy zas³ony lub ¿aluzje s¹ ods³oniête. Nale¿y unikaæ 

stawiania monitora bezpo rednio przed oknem. 

O wietlenie pomieszczenia powinno byæ ma³o intensywne. Je li do pracy 

potrzeba wiêcej wiat³a, nale¿y jego ród³o ustawiæ tak, aby pada³o ono na 

biurko, ale nie na ekran monitora. 

Monitory s¹ wyposa¿one w regulatory jasno ci i kontrastu; parametry te nale¿y 

ustawiæ na zadowalaj¹ce u¿ytkownika warto ci. Je li o wietlenie 

pomieszczenia ulega zmianom podczas dnia, regulacje te nale¿y 

przeprowadzaæ kilkakrotnie. Instrukcje regulowania monitora znajduj¹ siê w 

dokumentacji dostarczonej wraz z monitorem. 

Oczy skupione przez d³u¿szy czas na jednym obiekcie mog¹ ulegaæ 

zmêczeniu.  U¿ytkownicy spêdzaj¹cy du¿o czasu przed ekranem powinni 

pamiêtaæ o czêstym robieniu przerw. Co pewien czas nale¿y spojrzeæ na 

oddalony przedmiot i skupiæ na nim wzrok. Pozwala to na odprê¿enie miê ni 

oczu. 
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Ustawianie klawiatury

Klawiatura powinna siê znajdowaæ na wysoko ci zapewniaj¹cej wygodne 

pisanie. 

Klawiatura powinna byæ ustawiona tak, aby podczas pisania siedzieæ wygodnie 

z odprê¿onymi ramionami i przedramionami u³o¿onymi prawie poziomo. Barki 

powinny byæ odprê¿one i wyprostowane. 

Podczas pisania d³onie i palce powinny byæ odprê¿one i lekko dotykaæ 

klawiszy.  Nadgarstki równie¿ powinny byæ wyprostowane. 

Ustawianie myszy 

Mysz powinna le¿eæ na tej samej powierzchni i na tym samym poziomie co 

klawiatura. Nale¿y przygotowaæ na tyle du¿o powierzchni, aby mo¿na by³o 

u¿ywaæ myszy bez wyci¹gania siê i nachylania. 

Pos³uguj¹c siê mysz¹, nale¿y obejmowaæ j¹ lekko wszystkimi palcami i 

delikatnie naciskaæ jej przyciski. Mysz nale¿y przesuwaæ poruszaj¹c ca³¹ rêk¹, 

a nie tylko nadgarstkiem.  

Wiêcej informacji i wskazówek dotycz¹cych pos³ugiwania siê komputerem zawiera 

pomoc elektroniczna w komputerze oraz serwis WWW IBM po wiêcony 

zdrowotnym aspektom korzystania z komputerów: 

http://www.pc.ibm.com/ww/healthycomputing/ 
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Czê æ 1. Informacje na temat tej ksi¹¿ki

Ta czê æ zawiera Podrêcznik u¿ytkownika. Przeczytanie tej czê ci pozwala 

zrozumieæ, jak nale¿y u¿ywaæ tej ksi¹¿ki i gdzie szukaæ dodatkowych informacji. 

Ta czê æ zawiera rozdzia³:

"Rozdzia³ 1. Jak korzystaæ z tej ksi¹¿ki" na stronie 1-1

Tematem tego rozdzia³u jest uk³ad ksi¹¿ki. Ponadto zawiera on wykaz 

dodatkowych róde³ informacji, które nie znajduj¹ siê w tej ksi¹¿ce. 
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Rozdzia³ 1. Jak korzystaæ z tej ksi¹¿ki

Podrêcznik u¿ytkownika  zawiera ogólne informacje przeznaczone dla 

u¿ytkowników komputera osobistego IBM. Po rozpakowaniu komputera i 

pod³¹czeniu wszystkich komponentów mo¿na traktowaæ tê ksi¹¿kê jako przewodnik 

po elementach sprzêtowych komputera i narzêdzie do rozwi¹zywania problemów. 

W ksi¹¿ce s¹ omówione ró¿ne zagadnienia, od przedstawienia najwa¿niejszych 

cech sprzêtu po instrukcje zmiany konfiguracji lub modernizacji komputera.  

Ponadto ksi¹¿ka ta mo¿e pomóc w rozwi¹zywaniu ewentualnych problemów 

napotkanych w trakcie korzystania z komputera. 

Ksi¹¿ka ta zawiera informacje dotycz¹ce ró¿nych modeli komputera. Je li w 

zakupionym modelu brakuje elementu sprzêtowego opisanego w tej ksi¹¿ce, nie 

mo¿na w danym komputerze korzystaæ z funkcji oprogramowania wykorzystuj¹cych 

dany element. 

Uk³ad ksi¹¿ki

Ksi¹¿ka sk³ada siê z nastêpuj¹cych czê ci i rozdzia³ów: 

Czê æ 1: Informacje na temat tej ksi¹¿ki

W tej czê ci zawarte s¹ wskazówki dotycz¹ce korzystania z Podrêcznika 

u¿ytkownika. Zawiera ona rozdzia³: 

Rozdzia³ 1. Jak korzystaæ z tej ksi¹¿ki  na stronie 1-1 

Ten rozdzia³ zawiera informacje na temat tre ci i uk³adu ksi¹¿ki. Znajduj¹ siê w 

nim ponadto odsy³acze do innych dokumentów i materia³ów elektronicznych, 

gdzie mo¿na uzyskaæ wiêcej informacji. 

Czê æ 2: Pomoc techniczna

W tej czê ci zawarte s¹ informacje ogólne przydatne w wypadku, gdy u¿ytkownik 

potrzebuje pomocy. 

Rozdzia³ 2. Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare  na stronie 2-1
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W tym rozdziale jest opisana us³uga HelpWare i sytuacje, w których nale¿y z 

niej korzystaæ, a tak¿e podane s¹ numery telefonów do tej us³ugi. 

Rozdzia³ 3. Express Maintenance  na stronie 3-1

Ten rozdzia³ zawiera informacje na temat us³ugi Express Maintenance, która 

jest dostêpna w niektórych krajach. 

Czê æ 3: Ustawienia systemu  

W tej czê ci znajduj¹ siê informacje przydatne do konfigurowania lub zmiany 

konfiguracji i funkcji elementów sprzêtowych, które zosta³y fabrycznie 

zainstalowane w komputerze. Zawiera ona nastêpuj¹ce rozdzia³y:  

Rozdzia³ 4. Rozpoczêcie pracy  na stronie 4-1

Ten rozdzia³ zawiera instrukcje regulowania monitora i ustawieñ g³o no ci 

d wiêku w komputerze. Znajduj¹ siê w nim tak¿e informacje pomagaj¹ce w 

po³¹czeniu komputera z Internetem, a tak¿e w pod³¹czaniu drukarki. 

Rozdzia³ 5. Funkcje zarz¹dzania zasilaniem  na stronie 5-1

Ten rozdzia³ zawiera opis procedury zamykania oprogramowania, a tak¿e 

funkcji zawieszenia pozwalaj¹cej na wydajniejsze zarz¹dzanie zasilaniem. 

Znajduje siê w nim tak¿e omówienie funkcjonowania trybu gotowo ci monitora 

w systemie Windows 98.

Rozdzia³ 6. Konfigurowanie systemu BIOS  na stronie 6-1

Ten rozdzia³ zawiera instrukcje obs³ugi narzêdzia Setup Utility, które s³u¿y do 

wy wietlania i modyfikacji konfiguracji systemu. 

Czê æ 4: Modernizacja i wymiana elementów wyposa¿enia

W tej czê ci znajduj¹ siê informacje przydatne podczas pod³¹czania do systemu lub 

wymiany elementu sprzêtowego zainstalowanego fabrycznie. Zawiera ona 

nastêpuj¹ce rozdzia³y:

Rozdzia³ 7. Przygotowanie do modernizacji  na stronie 7-1

Ten rozdzia³ pomaga w przygotowaniach do instalowania lub wymiany kart, 

napêdów lub komponentów p³yty g³ównej komputera.  

Rozdzia³ 8. Instalowanie i usuwanie kart oraz napêdów  na stronie 8-1
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Ten rozdzia³ zawiera instrukcje instalowania i usuwania kart oraz napêdów. 

Rozdzia³ 9. Dodawanie i wymiana elementów p³yty g³ównej  na stronie 9-1

Ten rozdzia³ zawiera instrukcje instalowania i wymiany elementów sprzêtowych 

p³yty g³ównej.  

Czê æ 5: Rozwi¹zywanie problemów

W tej czê ci znajduj¹ siê informacje pomagaj¹ce w reagowaniu na problemy 

dotycz¹ce sprzêtu, oprogramowania i innych sk³adników fabrycznie 

zainstalowanych w komputerze. Zawiera ona rozdzia³: 

Rozdzia³ 10. Diagnozowanie i rozwi¹zywanie problemów  na stronie 10-1

W tym rozdziale znajduj¹ siê informacje na temat rozwi¹zywania problemów, w 

tym klucz do odczytywania kodów i komunikatów o b³êdach. Ponadto s¹ w nim 

zawarte informacje przydatne przy odzyskiwaniu fabrycznie zainstalowanych 

programów i plików.  

Czê æ 6: Dane techniczne

W tej czê ci znajduj¹ siê informacje techniczne, które mog¹ byæ niezbêdne podczas 

modernizacji komputera, a tak¿e podczas u¿ywania modemu. Zawiera ona 

nastêpuj¹ce dodatki:

Dodatek A. Specyfikacje  na stronie A-1

Ten dodatek zawiera specyfikacje pamiêci, adresów, przerwañ, kana³ów i 

portów. Ponadto znajduj¹ siê w nim parametry z³¹czy.  

Dodatek B. Informacje dotycz¹ce modemu  na stronie B-1

Ten dodatek zawiera parametry modemów, w tym informacje o zestawie 

komend AT, które mog¹ byæ przydatne do obs³ugi modemu z poziomu okna 

komend DOS systemu Windows 98. 

Dodatek C. Terminologia dotycz¹ca monitora  na stronie C-1

Ten dodatek zawiera definicje pewnych terminów u¿ywanych do opisu cech 

monitora.  

Dodatek D. Gwarancja  na stronie D-1
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Ten dodatek zawiera gwarancjê IBM na sprzêt komputerowy, która jest 

udzielana dla tego komputera.  

W ksi¹¿ce znajduje siê tak¿e skorowidz. 
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Sk¹d uzyskaæ wiêcej informacji

Dalsze informacje o komputerze zawieraj¹ nastêpuj¹ce publikacje i dokumentacja 

w postaci elektronicznej:

Instrukcja instalacji. Jest to schemat przedstawiaj¹cy, jak nale¿y rozpakowaæ 

komputer, przygotowaæ go do pracy i zacz¹æ go u¿ywaæ. 

Dokumentacja w postaci elektronicznej. Wraz z komputerem s¹ 

dostarczane ró¿ne rodzaje dokumentacji w postaci elektronicznej. Niektóre z 

programów fabrycznie zainstalowanych w komputerze mog¹ byæ wyposa¿one w 

kursy i æwiczenia w postaci elektronicznej, s³u¿¹ce do pomocy w nauce obs³ugi 

komputera. Z pomocy mo¿na tak¿e korzystaæ w trakcie u¿ywania oprogramowania. 

W wiêkszo ci oprogramowania wystarczy w tym celu nacisn¹æ klawisz F1. 

Pulpit Windows 98 umo¿liwia szukanie konkretnych tematów pomocy dotycz¹cych 

komputera. 

Aby uruchomiæ pomoc systemu Windows 98, wykonaj poni¿sze czynno ci:   

1. Kliknij przycisk Start na pulpicie. 

2. Przesuñ wska nik myszy na opcjê Pomoc i kliknij j¹.
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Czê æ 2. Pomoc techniczna

Ta czê æ zawiera informacje o ró¿nych us³ugach i rodzajach pomocy technicznej 

oferowanych przez IBM HelpCenter.  

Ta czê æ zawiera nastêpuj¹ce rozdzia³y:

"Rozdzia³ 2. Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na stronie 2-1

Ten rozdzia³ zawiera szczegó³y na temat pomocy technicznej i us³ug 

IBMHelpWare. Mo¿na siê z niego dowiedzieæ, co nale¿y robiæ w celu uzyskania 

pomocy lub informacji na tematy zwi¹zane z komputerem. 

"Rozdzia³ 3. Express Maintenance" na stronie 3-1

Ten rozdzia³ zawiera informacje na temat us³ugi Express maintenance, która 

jest dostêpna w niektórych krajach. 
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Rozdzia³ 2. Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare

Od czego zacz¹æ?  

Co to jest IBM HelpWare?

IBM HelpWare to bogata oferta us³ug i pomocy technicznej.  

IBM HelpWare oferuje u¿ytkownikom ca³¹ gamê us³ug i rozwi¹zañ, poczynaj¹c od 

30-dniowego programu pomocy technicznej "Up and Running" pomagaj¹cego w 

obs³udze najpopularniejszych programów. Z oferty tej mo¿na korzystaæ w ka¿dej 

sytuacji awaryjnej, o ile jest siê posiadaczem komputera osobistego IBM. Nawet po 

wyga niêciu uprawnieñ do korzystania z pomocy technicznej do oprogramowania 

mo¿na korzystaæ odp³atnie z pomocy technicznej oferowanej przez HelpWare. 

Dalsza czê æ tego rozdzia³u zawiera informacje o tym, kiedy i jakie rodzaje pomocy 

technicznej s¹ dostêpne bezp³atnie, a które wymagaj¹ op³aty.  

Potrzebujesz natychmiastowej pomocy?

Istniej¹ dwie metody uzyskania szybkiej pomocy od IBM: 

Internet Adresy internetowe dla poszczególnych krajów i regionów 

znajduj¹ siê w podrozdziale zatytu³owanym Jak uzyskaæ 

pomoc drog¹ elektroniczn¹?  na stronie 2-4.

Wa¿ne:

Informacje na temat serwisu i pomocy technicznej 

dotycz¹ tylko modeli 2196 i 2197 komputera. W 

przypadku innych modeli nale¿y korzystaæ z 

informacji o pomocy technicznej i us³ugach, które 

zosta³y dostarczone wraz z danym modelem 

komputera. 
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Telefon Informacje o telefonicznych us³ugach HelpWare znajduj¹ siê w 

podrozdziale zatytu³owanym Jak i kiedy kontaktowaæ siê z IBM 

PC HelpCenter?  na stronie 2-5.

Co mo¿na zrobiæ samodzielnie?

Niektóre problemy z komputerem mo¿na szybko rozwi¹zaæ samodzielnie.  

Udostêpnili my naszym u¿ytkowniom ró¿ne narzêdzia pomagaj¹ce w 

samodzielnym rozwi¹zywaniu problemów. Mimo to ka¿dy u¿ytkownik mo¿e zwróciæ 

siê po pomoc techniczn¹ do IBM. Wiêcej informacji na temat telefonicznej pomocy 

technicznej zawiera podrozdzia³ Jak i kiedy kontaktowaæ siê z IBM PC 

HelpCenter?  na stronie 2-5.

Dokumentacja drukowana 

Dostarczona wraz z komputerem dokumentacja zawiera informacje o 

rozwi¹zywaniu problemów zarówno sprzêtowych, jak i dotycz¹cych 

oprogramowania. Informacje te rozpoczynaj¹ siê od skróconej procedury (strona 

10-6), która mo¿e pomóc w przeprowadzeniu diagnozy problemów zwi¹zanych ze 

sprzêtem lub oprogramowaniem. Po rozpoznaniu charakteru problemu mo¿na 

przej æ do instrukcji zawartych w podrozdziale Rozwi¹zywanie problemów ze 

sprzêtem i oprogramowaniem  na stronie 10-7. Aby rozwi¹zaæ problem, wystarczy 

dopasowaæ opis lub kod b³êdu do swojego pytania, a nastêpnie postêpowaæ 

zgodnie z instrukcjami! 

Dokumentacja w postaci elektronicznej

Rozwi¹zuj¹c problemy, mo¿na tak¿e pos³u¿yæ siê materia³ami w postaci 

elektronicznej, które zosta³y dostarczone wraz z komputerem. 

Pliki pomocy

Zarówno system operacyjny, jak i wiêkszo æ fabrycznie zainstalowanych 

programów jest wyposa¿onych w pliki pomocy. Pliki te zawieraj¹ informacje 

dotycz¹ce modernizacji sprzêtu, korzystania z oprogramowania, a tak¿e wielu 

innych operacji zwi¹zanych z komputerem. Pliki pomocy zawieraj¹ tak¿e opisy 

metod rozwi¹zywania problemów i zapobiegania ich wystêpowaniu w przysz³o ci.  
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Pliki Readme 

Wiêkszo ci systemów operacyjnych i programów towarzyszy plik o nazwie 

README.TXT. Jest to plik tekstowy zawieraj¹cy istotne informacje na temat 

danego programu. Pliki README.TXT mo¿na przeczytaæ otwieraj¹c je w dowolnym 

edytorze plików tekstowych. Plik README dostarczany wraz z oprogramowaniem 

nosi nazwê README.TXT.

Oprogramowanie

Wraz z komputerem u¿ytkownik otrzymuje pewne programy, które mog¹ pomóc w 

rozwi¹zywaniu problemów lub uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania.  

Program diagnostyczny

Wraz z komputerem jest dostarczany program diagnostyczny pomagaj¹cy w 

identyfikacji problemów wystêpuj¹cych w systemie. Program diagnostyczny PC 

Doctor mo¿na uruchomiæ z folderu PC-Doctor w menu Programy systemu Windows 

lub z dysku Product Recovery and Diagnostics. 

Program PC Doctor w wersji przeznaczonej dla systemu Windows analizuje ten 

system operacyjny, aby zidentyfikowaæ problemy dotycz¹ce oprogramowania. Z 

kolei na dysku Product Recovery and Diagnostics znajduje siê wersja programu 

diagnostycznego PC Doctor dla systemu MS-DOS, która przeprowadza 

bezpo rednie testy. Przed skontaktowaniem siê z IBM HelpCenter nale¿y 

uruchomiæ obie wersje programu PC Doctor. 

IBM Update Connector

Ten program umo¿liwia po³¹czenie siê z IBM PC HelpCenter w celu uzyskania i 

pobrania aktualizacji czê ci oprogramowania, które zosta³o dostarczone wraz z 

komputerem. Po pobraniu tych plików mo¿na uruchomiæ zautomatyzowan¹ 

procedurê instalowania. Zarejestrowani klienci mog¹ w okresie gwarancji korzystaæ 

z programu IBM Update Connector bez ¿adnych dodatkowych op³at. Mo¿e ich 

jedynie obowi¹zywaæ op³ata za po³¹czenie telefoniczne.  
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Jak uzyskaæ pomoc drog¹ elektroniczn¹?  

Elektroniczna pomoc techniczna

U¿ytkownicy zamierzaj¹cy przekazaæ pytania lub problemy mog¹ korzystaæ z 

licznych metod korzystania z pomocy i uzyskiwania informacji drog¹ elektroniczn¹.  

Elektroniczna pomoc techniczna jest prosta w obs³udze, szybka i bardzo rzetelna. 

Jej najwiêksz¹ zalet¹ jest to, ¿e jedyn¹ op³at¹, jak¹ ponosi siê w zwi¹zku z 

korzystaniem z tej us³ugi, jest rachunek telefoniczny lub op³ata na rzecz firmy, za 

po rednictwem której u¿ytkownik ³¹czy siê z sieci¹ WWW. U¿ytkownik mo¿e 

korzystaæ z poni¿szych rodzajów elektronicznej pomocy technicznej.  

Internet

Aby skontaktowaæ siê z nami poprzez Internet, wystarczy podaæ odpowiedni adres 

URL. Po wej ciu na stronê g³ówn¹ pomocy technicznej do komputerów IBM mo¿na 

szukaæ wskazówek technicznych, pobieraæ uaktualnione sterowniki i przeczytaæ 

wiele informacji.  

Adres URL serwisu WWW pomocy technicznej do komputerów IBM jest 

nastêpuj¹cy:  

           http://www.ibm.com/pc/support 

W serwisach WWW mo¿na korzystaæ z programu IBM Online Assistant. IBM Online 

Assistant jest w stanie postawiæ diagnozê najczê ciej spotykanych problemów i 

pomóc w ich rozwi¹zywaniu. Aby korzystaæ z programu Online Assistant, nale¿y 

najpierw po³¹czyæ siê ze stron¹ pomocy technicznej IBM i wype³niæ ankietê z 

danymi osobistymi.  
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Jak i kiedy kontaktowaæ siê z IBM PC HelpCenter?

Jak¹ pomoc mo¿na uzyskaæ przez telefon? 

Czasami zdarzaj¹ siê problemy, których nie jeste  w stanie samodzielnie 

rozwi¹zaæ; wiemy, ¿e mo¿e to byæ bardzo irytuj¹ce. Ten dokument zawiera kilka 

metod rozwi¹zywania problemów. Zanim skontaktujesz siê z IBM PC HelpCenter, 

przeczytaj informacje o rozwi¹zywaniu problemów zawarte w podrozdziale 

Schemat szybkiego rozwi¹zywania problemów  na stronie 10-6. Je li mimo 

przeprowadzenia ca³ej procedury opisanej w rozdziale "Rozwi¹zywanie problemów" 

nadal potrzebujesz pomocy, mo¿esz zadzwoniæ do IBM PC HelpCenter.

Odpowiedzi na pytania u¿ytkowników udzielaj¹ specjali ci od systemów. W 

zale¿no ci od rodzaju problemu niektóre po³¹czenia mog¹ byæ p³atne, a inne nie. W 

tym podrozdziale jest opisana zasada podzia³u na po³¹czenia p³atne i bezp³atne. 

Aby otrzymaæ pomoc techniczn¹ przez telefon, niezbêdne jest zarejestrowanie 

komputera.   

30-dniowy program pomocy technicznej "Up and Running" 

Je li masz jakiekolwiek pytania dotycz¹ce konfiguracji systemu, jeste my gotowi do 

pomocy. W okresie pierwszych trzydziestu dni po zakupie komputera mo¿esz bez 

¿adnej dodatkowej op³aty dzwoniæ do nas z pytaniami na nastêpuj¹ce tematy: 

konfigurowanie systemu i pod³¹czanie monitora oraz drukarki, 

uruchamianie fabrycznie zainstalowanego systemu operacyjnego,  

uruchamianie fabrycznie zainstalowanych i za³¹czonych programów. 

Dostêp do tej us³ugi mo¿e siê wi¹zaæ z op³atami za zamiejscowe po³¹czenia 

telefoniczne. 30 dni jest liczone od daty zakupu.  

Wa¿ne:

Nale¿y zapisaæ datê zakupu produktu i 

przechowywaæ dowód tego zakupu w bezpiecznym 

miejscu. Jego okazanie mo¿e byæ niezbêdne, aby 

otrzymaæ obs³ugê serwisow¹ z tytu³u gwarancji na 

sprzêt komputerowy.  
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Pomoc techniczna dla oprogramowania 

Je li w czasie trwania 30-dniowego programu pomocy technicznej "Up and 

Running" napotkasz problemy z konfigurowaniem lub instalowaniem fabrycznie 

zainstalowanego lub za³¹czonego oprogramowania, przedstawiciele pomocy 

technicznej mog¹ pomóc w instalowaniu (lub reinstalowaniu) oprogramowania 

dostarczonego wraz z komputerem. Upewni¹ siê, czy instalowanie programu siê 

powiod³o i czy mo¿na go uruchomiæ. Odpowiedzi na pytania "jak mam to zrobiæ" 

dotycz¹ce poszczególnych programów s¹ dostêpne za op³at¹. Podrozdzia³ Jak i 

kiedy zakupiæ dodatkow¹ pomoc techniczn¹?  na stronie 2-10 zawiera wiêcej 

informacji na ten temat.

Dodatkowa pomoc techniczna

Tak¿e po zakoñczeniu 30-dniowego programu "Up and Running" mo¿e zaj æ 

potrzeba skorzystania z dodatkowej pomocy technicznej. Podczas u¿ytkowania 

komputera mo¿e byæ potrzebne wsparcie i pomoc typu "jak mam to zrobiæ". 

Specjali ci z IBM PC HelpCenter mog¹ udzieliæ odp³atnej pomocy. Podrozdzia³ Jak 

i kiedy zakupiæ dodatkow¹ pomoc techniczn¹?  na stronie 2-10 zawiera wiêcej 

informacji na ten temat.

Serwis gwarancyjny sprzêtu 

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zakupiony komputer nie funkcjonuje prawid³owo. Je li ma to 

miejsce w okresie gwarancyjnym, IBM PC HelpCenter zorganizuje serwis 

gwarancyjny elementów sprzêtowych fabrycznie zainstalowanych przez IBM.  

Komputer ten podlega warunkom gwarancji udzielanej na produkty IBM oraz 

Umowy licencyjnej na programy IBM, które by³y za³¹czone wraz z komputerem. 

Nale¿y uwa¿nie zapoznaæ siê z tymi warunkami.  

Je li komputer wymaga oddania do serwisu, nale¿y przekazaæ serwisantowi dysk 

Product Recovery and Diagnostics dostarczony wraz z komputerem. Pomo¿e to w 

dokonaniu naprawy.  

Wa¿ne: Aby ustaliæ typ, model i numer seryjny komputera, 

otwórz drzwiczki zamykaj¹ce dostêp do napêdów i 

spójrz w prawy dolny róg. 
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Je li w komputerze wystêpuje problem, którego nie obejmuje gwarancja, nale¿y 

przeczytaæ podrozdzia³ Jak i kiedy zakupiæ dodatkow¹ pomoc techniczn¹?  na 

stronie 2-10.

Zanim zadzwonisz...

Poni¿sza, sk³adaj¹ca siê z trzech kroków procedura dostarczy przedstawicielom 

pomocy technicznej z IBM PC HelpCenter istotnych informacji, które umo¿liwi¹ im 

w³a ciwe rozwi¹zanie danego problemu. Przyczyni siê to tak¿e do skrócenia czasu 

potrzebnego na postawienie diagnozy problemu i udzielenie odpowiedzi na pytania.  

1. Zarejestruj komputer za pomoc¹ fabrycznie zainstalowanego w komputerze 

formularza rejestracji w trybie online.  

2. O ile jest to mo¿liwe, uruchom program diagnostyczny PC Doctor zarówno w 

wersji dla systemu Windows, jak i w wersji dla systemu DOS. Zapisz na 

dysku i wydrukuj pliki protoko³u utworzone przez obie wersje tego programu 

diagnostycznego, aby mo¿na by³o przedstawiæ je do wgl¹du 

przedstawicielowi pomocy technicznej. Plik protoko³u tworzony przez wersjê 

dla systemu Windows jest zapisywany automatycznie jako 

C:\PCDR\detailed.txt. Informacje na temat sposobu korzystania z programu 

diagnostycznego PC Doctor zawiera podrozdzia³ Programy diagnostyczne 

IBM  na stronie 10-25.

3. Podczas pierwszego kontaktu z IBM nale¿y zarejestrowaæ komputer (o ile nie 

zosta³ on jeszcze zarejestrowany). W tym celu nale¿y przedstawiæ 

nastêpuj¹ce informacje.  

Imiê i nazwisko______________________________________________________

Adres _____________________________________________________________

Numer telefonu   ____________________________________________________

Typ i model komputera   ________________(na przednim panelu, za drzwiczkami)

Numer seryjny   _______________________(na przednim panelu, za drzwiczkami)

Numer rejestracji _____________________________________(po otrzymaniu go)

Data zakupu   ______________________________________________________

opis problemu;

Wa¿ne:
Je li po³¹czenie nie jest objête 30-dniowym 

programem pomocy technicznej "Up and Running" 

ani gwarancj¹, do uzyskania pomocy technicznej 

niezbêdne jest podanie numeru karty kredytowej. 
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dok³adna tre æ ewentualnych komunikatów o b³êdach;

informacje o konfiguracji sprzêtu i oprogramowania w systemie.

Je li po³¹czenie nie jest objête 30-dniowym programem pomocy technicznej 

"Up and Running" ani gwarancj¹ na sprzêt komputerowy, do uzyskania 

pomocy technicznej niezbêdne mo¿e byæ podanie numeru karty kredytowej. 

Op³ata nie zostanie naliczona, je li zostanie stwierdzone, ¿e dane po³¹czenie 

odbywa siê w ramach programu "Up and Running" lub z tytu³u gwarancji na 

sprzêt komputerowy IBM.  

Podczas rozmowy nale¿y znajdowaæ siê przy komputerze.  

Je li dany kraj lub region nie znajduje siê na poni¿szej li cie, nale¿y 

skontaktowaæ siê z dystrybutorem lub przedstawicielem handlowym IBM.   

Kraj/region Numer telefonu Godziny pracy

Australia 13-14-26 9-21 (EST - Australia) 365 dni w roku

Austria 1 546 325 102 10-13 i 14-19 CET pon-pt

Belgia (holenderski) 02-714-4504 9-21 CET pon-pt 

Belgia (francuski) 02 714-3503 9-21 CET pon-pt 

Kanada 1-800-565-3344 Ca³a doba i 7 dni w tygodniu (poza wiêtami) 

Dania 3525-6904 9-21 CET pon-pt 

10-19 CET sob

Finlandia (09) 2294 3004 8-20 CET pon-pt

Francja 01-6932-4004 9-21 CET pon-pt 

Niemcy 069-6654-9004 10-13 i 14-19 CET pon-pt

Irlandia 01-8159208 9-21 GMT pon-pt

W³ochy 02-4827-7003 10-13 i 14-19 CET pon-pt

Luksemburg 298-977-5058 9-21 CET pon-pt 

Holandia 020-504-0530 9-21 CET pon-pt 

Nowa Zelandia 0800-446-149 9-21 (EST - Australia) 365 dni w roku

Norwegia 2-305-0304 9-22 CET pon-pt 

12-17.30 CET sob-nie

Portugalia 01 791-5147 tylko skrzynka g³osowa

Hiszpania 91-662-4261 10-13 i 14-19 CET pon-pt

Szwecja 08-632-0051 9-21 CET pon-pt 

Szwajcaria 

(francuski)

0848 80 55 00 9-21 CET pon-pt 
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Te us³ugi mog¹ byæ p³atne. Wiêcej informacji o dodatkowych us³ugach zawiera 

podrozdzia³ Jak i kiedy zakupiæ dodatkow¹ pomoc techniczn¹?  na stronie 2-10.

Szwajcaria 

(niemiecki)

0848 80 55 00 10-13 i 14-19 CET pon-pt

Szwajcaria (w³oski) 0848 80 55 00 10-13 i 14-19 CET pon-pt

Wielka Brytania 01475-555 001 9-21 GMT pon-pt

Stany Zjednoczone i 

Portoryko

1-919-517-2800 Ca³a doba i 365 dni w roku (ze zmiennym czasem 

reakcji)
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Jak i kiedy zakupiæ dodatkow¹ pomoc techniczn¹?

Dodatkowe us³ugi HelpWare 

Zarówno w trakcie okresu gwarancyjnego, jak i po jego up³ywie mo¿na zakupiæ 

dodatkowe us³ugi HelpWare. Nasza us³uga Enhanced PC Support zapewnia pomoc 

w nastêpuj¹cych kwestiach: 

instalowanie, konfigurowanie i u¿ywanie wybranych aplikacji,  

u¿ywanie systemu operacyjnego, 

konfigurowanie sterowników multimediów i ich u¿ywanie.  

Us³ugi pomocy technicznej mo¿na zakupiæ w nastêpuj¹cy 
sposób 

Linia 900

Aby uzyskaæ natychmiastow¹ pomoc techniczn¹ ze strony przedstawiciela IBM PC 

HelpCenter w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, mo¿na zadzwoniæ do linii 900. 

Lokalny operator telefoniczny nalicza wtedy op³atê proporcjonalnie do czasu 

trwania po³¹czenia. Osoby poni¿ej 18 lat musz¹ mieæ zezwolenie rodziców lub 

prawnych opiekunów.  

Wa¿ne:

Wszystkie wymienione poni¿ej opcje korzystania z 

pomocy technicznej s¹ dostêpne we wszystkich 

krajach, o ile nie ma zaznaczono inaczej. W 

wiêkszo ci krajów za us³ugi te mo¿na p³aciæ 

wy³¹cznie kart¹ kredytow¹. W Australii za wszystkie 

us³ugi mo¿na p³aciæ kart¹ kredytow¹, czekiem lub 

przelewem.  

USA Instalowanie i konfigurowanie 

produktów IBM w okresie 

gwarancji: 1-900-555-

HELP(4357)

Od poniedzia³ku 

do pi¹tku

9-21 

czasu 

wschodniego

2,99 USD za minutê, bez 

pierwszej minuty
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Sta³a stawka

Mo¿na zadzwoniæ do IBM PC HelpCenter, aby  wykupiæ jednorazow¹ lub 

wielorazow¹ pomoc techniczn¹ (w Kanadzie mo¿na zadzwoniæ pod numer 

bezp³atny, patrz strona 2-10). Opcja sta³ej stawki nie jest dostêpna w Australii i w 

Nowej Zelandii. 

Us³uga jednorazowa

Opcja us³ugi jednorazowej umo¿liwia ponoszenie sta³ej op³aty za ka¿dy problem, 

który wymaga pomocy. Przy tej opcji wymagana jest p³atno æ kart¹ kredytow¹. 

Pakiet trzykrotny

Pakiet trzykrotny pozwala wykupiæ blok pomocy przy rozwi¹zywaniu problemów ze 

zni¿k¹ w stosunku do ceny us³ugi jednorazowej. Przy tej opcji wymagana jest 

p³atno æ kart¹ kredytow¹. 

Pakiet trzykrotny jest wa¿ny przez rok od daty zakupu.  

Pakiet piêciokrotny

Pakiet piêciokrotny dostêpny w Australii i w Nowej Zelandii pozwala wykupiæ blok 

pomocy przy rozwi¹zywaniu problemów ze zni¿k¹ w stosunku do ceny us³ugi 

jednorazowej. Pakiet piêciokrotny jest wa¿ny przez rok od daty zakupu.

Pakiet dziesiêciokrotny

Pakiet dziesiêciokrotny dostêpny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i 

Nowej Zelandii pozwala wykupiæ blok pomocy przy rozwi¹zywaniu problemów ze 

zni¿k¹ w stosunku do ceny us³ugi jednorazowej. Pakiet dziesiêciokrotny jest wa¿ny 

przez rok od daty zakupu.

U¿ywanie aplikacji i produktów 

IBM po okresie gwarancji: 1-900-

555-CLUB(2582)

Od poniedzia³ku 

do pi¹tku

9-21 

czasu 

wschodniego

2,99 USD za minutê, bez 

pierwszej minuty

Kanada 1-900-565-9988 Ca³a doba 3,50 CAD za minutê
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Jednorazowe wykorzystanie us³ugi polega na zatelefonowaniu do pomocy 

technicznej z pro b¹ o udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie lub rozwi¹zanie 

jednego problemu. Mo¿e ono obejmowaæ wiêcej ni¿ jedn¹ rozmowê lub wykonanie 

wiêcej ni¿ jednej czynno ci, w tym np.: 

zg³oszenie problemu lub pytania;

przeprowadzenie analizy przez IBM;

telefoniczn¹ odpowied  IBM. 

Pro by o pomoc dotycz¹c¹ wiêcej ni¿ jednego pytania lub problemu traktowane 

bêd¹ jako wykorzystanie us³ugi odpowiedni¹ liczbê razy. 

Zamówienia na pakiety dodatkowej pomocy technicznej 

Numery telefonów i godziny pracy biur w poszczególnych krajach s¹ podane 

na stronie 2-7.  

W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie nale¿y podawaæ nastêpuj¹ce numery 

czê ci:   

Miêdzynarodowy serwis gwarancyjny - us³uga aktualnie niedostêpna  

Miêdzynarodowy serwis gwarancyjny (IWS - International Warranty Service) to 

program IBM dostêpny dla wybranych komputerów osobistych IBM. Klientom, 

którzy podró¿uj¹ lub musz¹ przewie æ produkty sprzêtowe do innego kraju, 

program IWS umo¿liwia zarejestrowanie produktów sprzêtowych w biurze IWSO 

(International Warranty Service Office) IBM. Po zarejestrowaniu produktu 

sprzêtowego w IWSO IBM wydaje certyfikat, który bêdzie honorowany wszêdzie 

tam, gdzie IBM lub dystrybutorzy IBM sprzedaj¹ lub serwisuj¹ komputery osobiste 

IBM. Program IWS nie jest dostêpny do wszystkich produktów sprzêtowych.  

Numer czê ci w 

USA

Numer czê ci w 

Kanadzie

Us³uga 

jednorazowa
2419720 EPCS1

Pakiet trzykrotnej 

us³ugi
2419721 EPCS3

Pakiet 

dziesiêciokrotnej 

us³ugi

2419722 EPCS10
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Rozdzia³ 3. Express Maintenance

 Klienci w Stanach Zjednoczonych mog¹ skorzystaæ z us³ugi wymiany czê ci 

Express Maintenance , która pozwala personelowi IBM HelpCenter wymieniaæ 

wybrane czê ci objête gwarancj¹ i dostarczaæ je bezpo rednio do klienta. Dziêki 

temu nie trzeba ca³kowicie demontowaæ komputera ani oddawaæ go do naprawy 

przez autoryzowany serwis IBM. Niektóre punkty serwisowe przyjmuj¹ produkty 

sprzêtowe, po czym wysy³aj¹ je do naprawy w innej placówce. Numer telefonu do 

Express Maintenance to 1-919-517-2800.

Dzwoni¹c do us³ugi Express Maintenance pod numer 1-919-517-2800, nale¿y 

podaæ dane swojej karty kredytowej, ale op³ata zostanie pobrana tylko wówczas, 

je li uszkodzona czê æ nie zostanie odes³ana do IBM w ci¹gu 30 dni od daty 

odbioru nowej czê ci. Je li czê æ nie zostanie odes³ana w ci¹gu 30 dni, karta 

kredytowa zostanie obci¹¿ona pe³n¹ cen¹ detaliczn¹ tej czê ci. Dane karty 

kredytowej nie bêd¹ udostêpniane ¿adnym osobom spoza IBM. 
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Czê æ 3. Zmienianie ustawieñ systemowych

W tej czê ci znajduj¹ siê informacje przydatne do konfigurowania lub zmiany 

konfiguracji elementów wyposa¿enia i funkcji elementów wyposa¿enia, które 

zosta³y fabrycznie zainstalowane w komputerze. Zawiera ona nastêpuj¹ce 

rozdzia³y:

"Rozdzia³ 4. Rozpoczêcie pracy" na stronie 4-1

Ten rozdzia³ zawiera instrukcje regulowania monitora i g³o no ci d wiêku w 

komputerze. Znajduj¹ siê w nim tak¿e informacje pomagaj¹ce w po³¹czeniu 

komputera z innymi systemami komputerowymi, np. Internetem, a tak¿e w 

pod³¹czeniu drukarki.

"Rozdzia³ 5. Funkcje zarz¹dzania zasilaniem" na stronie 5-1

Ten rozdzia³ zawiera opis procedury sterowanego przez oprogramowanie 

zamkniêcia systemu, a tak¿e opisuje tryb gotowo ci pozwalaj¹cy na bardziej 

wydajne zarz¹dzanie zasilaniem. Znajduje siê w nim tak¿e omówienie 

funkcjonowania trybu gotowo ci monitora w systemie Windows 98.

"Rozdzia³ 6. Konfigurowanie systemu BIOS" na stronie 6-1

Ten rozdzia³ zawiera instrukcjê obs³ugi narzêdzia Configuration/Setup Utility, 

które s³u¿y do kontroli i modyfikacji konfiguracji systemu.
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Rozdzia³ 4. Rozpoczêcie pracy

Zakupiony komputer osobisty IBM jest po pod³¹czeniu gotowy do u¿ycia i mo¿na go 

wtedy w³¹czyæ po raz pierwszy. Jednak w trakcie u¿ywania komputera mo¿e zaj æ 

potrzeba wyregulowania ustawieñ monitora oraz g³o no ci w celu uzyskania 

maksymalnego komfortu i jako ci obrazu oraz d wiêku. Poza tym komputer mo¿na 

pod³¹czyæ do drukarki oraz Internetu.

Ten rozdzia³ zawiera nastêpuj¹ce podrozdzia³y, które s¹ pomocne przy 

dokonywaniu tego rodzaju regulacji i pod³¹czeñ:

Regulacja ustawieñ monitora  na stronie 4-2

Regulacja g³o no ci  na stronie 4-7

Przygotowanie do drukowania  na stronie 4-10

Konfigurowanie komunikacji  na stronie 4-12

Konfigurowanie komputera w celu po³¹czenia z Internetem  na stronie 4-14

U¿ywanie klawiatury Rapid Access II  na stronie 4-15
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Regulacja ustawieñ monitora

Po pod³¹czeniu monitora do jednostki systemowej przy pierwszym w³¹czeniu 

komputer wybiera automatycznie ustawienia monitora. W zale¿no ci od typu 

posiadanego monitora niektóre z tych ustawieñ mo¿na wyregulowaæ w celu 

uzyskania optymalnej jako ci obrazu. W systemie Windows 98 mo¿na w zale¿no ci 

od w³asnych upodobañ ustawiæ rozdzielczo æ, rozmiar ekranu, liczbê kolorów i inne 

w³a ciwo ci. 

Je li monitor nie jest jeszcze pod³¹czony do jednostki systemowej, pod³¹cz go 

postêpuj¹c zgodnie z instrukcjami zawartymi w publikacji Instrukcja instalacji. 

Informacje w³a ciwe dla danego monitora oraz jego ustawienia konfiguracji mo¿na 

znale æ w dokumentacji dostarczonej wraz z monitorem. 

Wskazówki dotycz¹ce optymalnego korzystania z 
monitora 

Zastosuj siê do nastêpuj¹cych wskazówek, aby korzystaæ w sposób optymalny z 

monitora:

Monitor powinien staæ daleko od róde³ zak³óceñ pola magnetycznego, takich 

jak inne monitory, nieekranowane g³o niki i linie elektryczne (je li komputer jest 

wyposa¿ony w g³o niki, s¹ one ekranowane). 

Monitor nale¿y utrzymywaæ w czysto ci, czyszcz¹c go ³agodnym rodkiem do 

czyszczenia ekranów lub szk³a. rodka nie wolno rozpylaæ bezpo rednio na 

ekran. 

W pewnych sytuacjach na ekranie mog¹ siê pokazywaæ interferencje, np. 

Wa¿ne:

Je li po pierwszym uruchomieniu komputera 

zaobserwujesz poruszanie siê, migotanie lub 

b³yskanie obrazu na monitorze, przeczytaj 

podrozdzia³ Czy cokolwiek widaæ naekranie?  na 

stronie 10-4 w rozdziale Diagnozowanie i 

rozwi¹zywanie problemów .Przeczytaj te¿ 

podrozdzia³ Wskazówki dotycz¹ce ustawiania 

w³a ciwo ci ekranu  na stronie 4-5.

Vegas.book  Page 2  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



Rozpoczêcie pracy 4-3

zakrzywione linie rzucaj¹ce cieñ. Gdyby tak siê sta³o, nale¿y zmieniæ kolor lub 

wzór t³a w u¿ywanym oprogramowaniu.  

Aby wyd³u¿yæ okres eksploatacji monitora, nale¿y go wy³¹czaæ pod koniec dnia 

pracy. 

Funkcja oszczêdzania energii

W dokumentacji monitora powinno byæ podane, czy obs³uguje on funkcjê 

oszczêdzania energii. Funkcja ta powinna nosiæ nazwê DPMS (Display Power 

Management Signaling). Je li ta funkcja jest w³¹czona, ekran monitora wygasa, gdy 

komputer nie jest u¿ywany przez pewien ustalony czas. Aby obraz ponownie 

pojawi³ siê na ekranie, nale¿y nacisn¹æ klawisz shift lub poruszyæ mysz¹. 

Je li monitor jest wyposa¿ony w funkcjê oszczêdzania energii, w Panelu sterowania 

systemu Windows 98 mo¿na wybraæ jej ustawienia.  Podrozdzia³ Patrz Tryb 

gotowo ci monitora  na stronie 5-6. zawiera instrukcje korzystania z tej funkcji.

Zmiana ustawieñ ekranu

Komputer przy pierwszym w³¹czeniu automatycznie wybiera zwyk³e ustawienia 

monitora. Je li monitor obs³uguje komunikacjê DDC (Display Data Channel), 

komputer automatycznie wybierze najwy¿sz¹ czêstotliwo æ od wie¿ania, jak¹ 

monitor jest w stanie zapewniæ. Od czêstotliwo ci od wie¿ania zale¿y, jak szybko 

obraz jest rysowany na ekranie. To ustawienie mo¿na zmieniaæ.  

Je li zakupiony monitor nie obs³uguje funkcji DDC, nale¿y zmieniæ jego 

czêstotliwo æ od wie¿ania. Niezale¿nie od typu monitora zawsze mo¿na 

konfigurowaæ niektóre w³a ciwo ci wy wietlania. 

Konfigurowanie w³a ciwo ci ekranu

W systemie Windows 98 mo¿na zmieniæ takie w³a ciwo ci ekranu, jak 

rozdzielczo æ ekranu, czêstotliwo æ od wie¿ania, liczba kolorów i rozmiar znaków. 

W razie potrzeby mo¿na podczas ustawiania w³a ciwo ci ekranu w ka¿dej chwili 

klikn¹æ znak zapytania znajduj¹cy siê w prawym górnym rogu okna. Kursor myszy 

przybierze wówczas kszta³t znaku zapytania. Kliknij nim obszar, na temat którego 

chcesz siê dowiedzieæ wiêcej. Je li dla danego tematu jest dostêpna pomoc, 

zostanie ona wy wietlona. 
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Aby skonfigurowaæ w³a ciwo ci wy wietlania: 

1. Kliknij dwukrotnie ikonê Mój Komputer na pulpicie. 

2. W oknie Mój komputer kliknij dwukrotnie folder Panel sterowania. 

3. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonê Ekran.

4. W oknie W³a ciwo ci: Ekran kliknij zak³adkê Ustawienia.

Na zak³adce Ustawienia okna W³a ciwo ci: Ekran mo¿na ustawiæ w³a ciwo ci 

wy wietlania. Najwa¿niejsze z nich s¹ nastêpuj¹ce:  

Kolory

Pozwala okre liæ liczbê kolorów, która mo¿e byæ wy wietlana na ekranie.  

Rozmiar czcionki

Po klikniêciu przycisku Zaawansowane..., a nastêpnie zak³adki Ogólne mo¿na 

okre liæ rozmiar znaków wy wietlanych na ekranie.  

Generalnie nale¿y u¿ywaæ domy lnego rozmiaru czcionki, poniewa¿ nie 

wszystkie programy s¹ dostosowane do pracy z du¿ymi czcionkami.  

Obszar ekranu

Pozwala okre liæ rozdzielczo æ ekranu. Od tego ustawienia zale¿y, ile 

informacji mo¿e byæ wy wietlane na ekranie. Im wiêksza rozdzielczo æ, tym 

wiêcej mo¿na zobaczyæ na ekranie, ale tym mniejsze bêd¹ wy wietlane 

obiekty.  

Warto ci, jakie mo¿na wybraæ w polu Obszar ekranu (rozdzielczo æ), a tak¿e 

liczba kolorów s¹ ograniczone przez: 

najwy¿sz¹ czêstotliwo æ od wie¿ania pionowego i poziomego w 

monitorze,  

ilo æ pamiêci w pamiêci systemowej komputera przeznaczon¹ na obs³ugê 

grafiki.  

Komputer IBM wykorzystuje jako pamiêæ graficzn¹ co najmniej 4 MB pamiêci 

systemowej. Ilo æ pamiêci wykorzystywanej jako pamiêæ graficzna mo¿na 

ustawiæ w programie Configuration/Setup utility. Wiêcej szczegó³ów zawiera 

podrozdzia³ Konfiguracja BIOS  na stronie 6-1. 
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Wskazówki dotycz¹ce ustawiania w³a ciwo ci ekranu 

Spo ród ustawieñ obs³ugiwanych przez monitor nale¿y wybraæ te, z którymi 

najwygodniej siê pracuje. Nie zawsze bêd¹ to najwy¿sza rozdzielczo æ i najwiêksza 

liczba kolorów. Na przyk³ad:

Przy wy¿szych rozdzielczo ciach jest wy wietlane wiêcej elementów obrazu. Z 

jednej strony umo¿liwia to wy wietlanie wiêkszej ilo ci tekstu i grafiki, ale z 

drugiej wszystko widoczne jest jako mniejsze. Dla wiêkszo ci u¿ytkowników  

komfortowe warunki pracy to rozdzielczo æ 640x480 lub 800x600.

Przy wiêkszej liczbie kolorów wiêkszo æ programów dzia³a wolniej. Wybierz 

tylko potrzebn¹ w danej chwili liczbê kolorów.  

Mo¿na sprawdziæ, z którymi ustawieniami pracuje siê najwygodniej, ustawiaj¹c 

je i wypróbowuj¹c po kolei.  

Chocia¿ rozdzielczo æ monitora mo¿e umo¿liwiaæ zmianê rozmiaru czcionki, to 

nie wszystkie programy obs³uguj¹ du¿e czcionki. Du¿e czcionki mog¹ 

powodowaæ, ¿e wyrazy bêd¹ obcinane lub bêd¹ siê na siebie nak³ada³y. 

Je li jest pod³¹czony monitor inny ni¿ SVGA, trzeba czasami zmieniæ obszar 

ekranu w oknie W³a ciwo ci: Ekran na 640 x 480 pikseli, a liczbê kolorów na 

16, aby unikn¹æ przesuwania i migotania obrazu. W podrozdziale Czy 

cokolwiek widaæ naekranie?  na stronie 10-4 w rozdziale Diagnozowanie i 

rozwi¹zywanie problemów  s¹ opisane czynno ci, jakie nale¿y wykonaæ w celu 

zrestartowania komputera w trybie awaryjnym i zmiany konfiguracji.

Ustawianie w³a ciwo ci ekranu za pomoc¹ funkcji pomocy 
systemu Windows 

W pomocy systemu Windows znajduj¹ siê instrukcje wybierania ustawieñ monitora. 

Aby wybraæ w³a ciwo ci ekranu: 

1. Na pulpicie Windows 98 kliknij przycisk Start.

2. Kliknij polecenie Pomoc.

Uka¿e siê folder Pomoc systemu Windows. 

3. Kliknij zak³adkê Indeks. 
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4. W pierwszym polu napisz:

monitor

5. W drugim polu automatycznie zostaje wy wietlona lista czynno ci 

zwi¹zanych z monitorem. Kliknij wybran¹ czynno æ, a nastêpnie kliknij 

przycisk Wy wietl, aby wy wietliæ instrukcje. 
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Regulacja g³o no ci

W zale¿no ci od modelu komputer mo¿e zapewniaæ wiêcej ni¿ jedn¹ metodê 

regulacji g³o no ci: 

Pokrêt³o na przednim panelu (tylko modele wyposa¿one w z³¹cza audio z 

przodu). 

Oprogramowanie do regulacji g³o no ci dostarczone wraz z komputerem.  

Jest to jedyna metoda regulacji maj¹ca wp³yw na g³o niki dostarczone wraz z 

komputerem.  

Regulacja na napêdzie CD-ROM z przodu jednostki systemowej. 

Nie ka¿dy system jest wyposa¿ony w tê regulacjê. Je li dany system jest w ni¹ 

wyposa¿ony, regulacja ta s³u¿y do ustawiania g³o no ci d wiêku w 

s³uchawkach pod³¹czonych do gniazda znajduj¹cego siê na przednim panelu 

napêdu CD-ROM. Ta regulacja nie ma ¿adnego wp³ywu na g³o niki.  

Metodê regulacji nale¿y wybraæ w zale¿no ci od tego, czy s³ucha siê d wiêku przez 

g³o niki, czy przez s³uchawki.  

Regulacja g³o no ci g³o ników

G³o no ci¹ g³o ników steruje siê poprzez program do regulacji g³o no ci, który 

zosta³ dostarczony wraz z komputerem. Program ten mo¿na uruchomiæ w jeden z 

nastêpuj¹cych sposobów: 

Obróciæ pokrêt³o na przednim panelu (tylko w modelach wyposa¿onych w 

z³¹cza audio z przodu).

Klikn¹æ ikonê g³o nika na pasku zadañ Windows 98; znajduje siê ona w 

prawym dolnym rogu pulpitu Windows. Ta metoda umo¿liwia sterowanie 

ogólnym poziomem g³o no ci.  

Klikn¹æ przycisk Start, wybraæ kolejno polecenia Programy, Akcesoria, 

Rozrywka i Regulacja g³o no ci. W ten sposób mo¿na otworzyæ g³ówne 

okno programu Regulacja g³o no ci, w którym mo¿na regulowaæ poziom 

g³o no ci ka¿dego urz¹dzenia d wiêkowego.  

Je li z g³o ników nie wydobywa siê ¿aden d wiêk, byæ mo¿e poziom g³o no ci jest 

zbyt niski lub jest w³¹czona funkcja wyciszenia.  
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Regulacja g³o no ci s³uchawek

W niektórych modelach mo¿na pod³¹czyæ s³uchawki do gniazda s³uchawkowego w 

napêdzie CD-ROM lub do gniazda wyj cia liniowego znajduj¹cego siê z ty³u 

jednostki systemowej. Gniazdo wyj cia liniowego jest oznaczone symbolem 

.

W niektórych komputerach IBM na napêdzie CD-ROM z przodu jednostki 

systemowej jest umieszczone gniazdo s³uchawkowe oraz potencjometr 

g³o no ci.

S³uchawki pod³¹czone do gniazda s³uchawkowego w napêdzie CD-ROM 

odbieraj¹ tylko d wiêki pochodz¹ce ze zwyk³ej muzycznej p³yty kompaktowej 

odtwarzanej w napêdzie CD-ROM. S³uchawki nie bêd¹ odbiera³y ¿adnych 

d wiêków wytwarzanych przez komputer ani inne urz¹dzenia zewnêtrzne do 

niego pod³¹czone, np. klawiaturê MIDI (Musical Instrument Digital Interface).

Gdy s³uchawki s¹ pod³¹czone do tego gniazda, poziom s³yszanego w nich 

d wiêku mo¿na regulowaæ potencjometrem znajduj¹cym siê na napêdzie CD-

ROM. Potencjometr ten reguluje g³o no æ d wiêku w s³uchawkach, ale nie w 

g³o nikach. Aby u¿ywaj¹c s³uchawek ciszyæ d wiêk w g³o nikach, nale¿y u¿yæ 

do tego programowej regulacji g³o no ci.  

Wa¿ne:
Napêd CD-ROM w zakupionym komputerze mo¿e 

nie byæ wyposa¿ony we wszystkie kontrolki i 

elementy steruj¹ce, jakie s¹ przedstawione na 

poni¿szej ilustracji. 
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S³uchawki mo¿na równie¿ pod³¹czyæ do gniazda wyj cia liniowego 

znajduj¹cego siê z ty³u jednostki systemowej. Do tego samego gniazda 

pod³¹cza siê g³o niki zewnêtrzne. Aby pod³¹czyæ do tego gniazda s³uchawki, 

nale¿y najpierw od³¹czyæ od niego g³o niki.  

S³uchawki pod³¹czone do gniazda wyj cia liniowego z ty³u jednostki 

systemowej bêd¹ odbiera³y wszystkie d wiêki wytwarzane przez komputer i 

inne urz¹dzenia zewnêtrzne do niego pod³¹czone, np. klawiaturê MIDI (Musical 

Instrument Digital Interface). Bêd¹ te¿ odbiera³y d wiêk pochodz¹cy z p³yty kompaktowej odtwarzanej w napêdzie CD-ROM. 

Wa¿ne:

Je li do wyj cia liniowego z ty³u jednostki 

systemowej s¹ pod³¹czone s³uchawki, wówczas 

g³o no æ d wiêku w s³uchawkach musi byæ 

regulowana za pomoc¹ programowej regulacji 

g³o no ci w komputerze. Poziom g³o no ci d wiêku 

w s³uchawkach nie mo¿e byæ regulowany za pomoc¹ 

potencjometru znajduj¹cego siê na napêdzie 

CD-ROM.  

Je li u¿ywane s¹ gniazda wyj cia liniowego, to 

niektóre d wiêki, np. sygnalizacja b³êdów testu 

POST, mog¹ nie byæ s³yszane przez s³uchawki lub 

g³o niki zewnêtrzne.  

Vegas.book  Page 9  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



4-10  Komputer osobisty IBM - Podrêcznik u¿ytkownika 

Przygotowanie do drukowania

Po pod³¹czeniu do komputera drukarki w sposób opisany w publikacji Instrukcja 

instalowania nale¿y zainstalowaæ w³a ciwy sterownik drukarki dla u¿ywanego 

systemu operacyjnego.  Sterownik drukarki  to plik dostarczaj¹cy oprogramowaniu 

opis cech drukarki. Oprogramowanie zamienia wtedy na podstawie tego pliku tekst i 

grafikê na postaæ zrozumia³¹ dla drukarki.  

System Windows 98 zawiera sterowniki do wielu popularnych drukarek. Je li w 

systemie Windows 98 nie ma sterownika do danej drukarki, nale¿y u¿yæ 

sterowników dostarczonych wraz z t¹ drukark¹.  

Instrukcje instalowania sterownika drukarki znajduj¹ siê w pomocy systemu 

Windows. Aby przeczytaæ te instrukcje, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci:  

1. Na pulpicie Windows 98 kliknij przycisk Start.

2. Kliknij polecenie Pomoc.

3. Pojawi siê folder Pomoc systemu Windows.

4. Kliknij zak³adkê Indeks.

5. W pierwszym polu napisz:

drukarka

6. W drugim polu automatycznie zostanie wy wietlona lista czynno ci 

zwi¹zanych z drukark¹. Kliknij pozycjê Ustawienia drukarki, kliknij przycisk 

Wy wietl, a nastêpnie kliknij pozycjê Aby zainstalowaæ now¹ drukarkê, 

aby zobaczyæ instrukcje.  

7. W trakcie wykonywania tej procedury nale¿y podaæ nastêpuj¹ce informacje: 

Producent i model drukarki. Je li na li cie nie ma producenta lub modelu 

drukarki, sprawd , czy do drukarki by³a do³¹czona dyskietka lub dysk CD 

ze sterownikiem dla systemu Windows 98. Je li tak, postêpuj zgodnie z 

instrukcjami u¿ywania dyskietki lub dysku CD.  

Drukarka mo¿e te¿ byæ wyposa¿ona w tryb emulacji pozwalaj¹cy jej 

drukowaæ tak samo, jak jedna z drukarek znajduj¹cych siê na li cie.  

Sprawd , czy w dokumentacji dostarczonej wraz z drukark¹ nie ma 

informacji o trybach emulacji. Wybierz nastêpnie z listy nazwê drukarki, 

któr¹ dana drukarka potrafi emulowaæ.  
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Domy lny port drukarki. Wybierz opcjê LPT1: Port drukarki. 
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Konfigurowanie komunikacji

Je li komputer jest wyposa¿ony w modem do przesy³ania faksów i danych, mo¿e 

nawi¹zywaæ ³¹czno æ z innymi komputerami i faksami.

W niektórych komputerach osobistych IBM modem jest instalowany fabrycznie. 

Je li natomiast w zestawie komputerowym jest modem, ale nie jest jeszcze 

zainstalowany, najpierw otwórz system i zainstaluj modem.  Odpowiednie instrukcje 

zawieraj¹ podrozdzia³y Otwieranie jednostki systemowej  na stronie 7-6 oraz 

Instalowanie i usuwanie kart  na stronie 8-5.

Aby komputer móg³ korzystaæ z modemu, nale¿y wykonaæ procedury opisane w 

nastêpuj¹cych podrozdzia³ach: 

Pod³¹czanie modemu do sieci telefonicznej

Konfigurowanie oprogramowania komunikacyjnego

Pod³¹czanie modemu do sieci telefonicznej 

Modemy s¹ przeznaczone do dzia³ania w publicznej komutowanej sieci 

telefonicznej. Jest to sieæ analogowa u¿ywana przez wiêkszo æ gospodarstw 

domowych. Modem nale¿y pod³¹czaæ tylko do sieci analogowej. Je li nie wiesz 

dok³adnie, jakiego rodzaju sieci telefonicznej u¿ywasz, skontaktuj siê z operatorem. 

Przed pod³¹czeniem modemu do sieci telefonicznej przeczytaj uwagi dotycz¹ce 

bezpieczeñstwa zawarte w podrozdziale Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa  na 

stronie xi.

Uwaga!

Linie telefoniczne mog¹ znajdowaæ siê pod 

wysokim napiêciem, zw³aszcza podczas burz z 

wy³adowaniami atmosferycznymi. Aby unikn¹æ 

ewentualnego uszkodzenia delikatnych czê ci 

elektronicznych, nale¿y podczas takich burz 

od³¹czaæ kable komputera i kable telefoniczne.  

W niektórych firmach, szko³ach i budynkach 

u¿ywa siê systemów telefonii cyfrowej, czyli 

central wewnêtrznych. Systemy te nie bêd¹ 

wspó³pracowa³y z modemem. Pod³¹czenie 

modemu do systemu telefonii cyfrowej mo¿e 

spowodowaæ uszkodzenie modemu.  
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Podczas dzia³ania modemu nie mo¿na u¿ywaæ do ¿adnych innych celów linii 

telefonicznej, do której jest pod³¹czony modem. Ka¿de zak³ócenie na linii u¿ywanej 

przez komputer zatrzymuje wymianê danych. Nie wolno podnosiæ s³uchawki 

telefonu pod³¹czonego do tej samej linii, której u¿ywa komputer. Nale¿y tak¿e 

wy³¹czyæ us³ugê po³¹czenia oczekuj¹cego na linii telefonicznej. Dowiedz siê od 

operatora, jak nale¿y wy³¹czyæ funkcjê po³¹czenia oczekuj¹cego. Operator mo¿e 

stosowaæ okre lon¹ sekwencjê cyfr pozwalaj¹c¹ tymczasowo zawiesiæ us³ugê 

po³¹czenia oczekuj¹cego.  

Je li podczas dzia³ania modemu po³¹czenie na linii telefonicznej pod³¹czonej do 

komputera zostanie przerwane, nale¿y przywróciæ liniê do zwyk³ego stanu i 

wznowiæ po³¹czenie. Je li sta³o siê to w czasie wysy³ania faksu, faks nale¿y wys³aæ 

jeszcze raz. Je li sta³o siê to w czasie po³¹czenia z sieci¹ (czyli z innymi 

komputerami), nale¿y po³¹czyæ siê jeszcze raz.  

Konfigurowanie oprogramowania komunikacyjnego

W komputerze mo¿na uruchamiaæ oprogramowanie pozwalaj¹ce u¿ywaæ go jako 

faksu. Informacje dotycz¹ce konfigurowania komputera do dzia³ania w roli faksu 

zawiera pomoc systemu Windows 98.  

Komputer jest tak¿e wyposa¿ony w oprogramowanie pozwalaj¹ce po³¹czyæ siê z 

Internetem. Przejd  do nastêpnego podrozdzia³u Konfigurowanie komputera w 

celu po³¹czenia z Internetem. .

Modemu mo¿na u¿ywaæ tak¿e nie korzystaj¹c z oprogramowania 

komunikacyjnego. Podrozdzia³ Komendy modemu  na stronie B-6 zawiera 

informacje na temat wpisywania komendy AT w oknie terminala lub oknie trybu 

DOS systemu Windows 98. Wiêcej informacji na temat modemów znajduje siê w 

podrozdziale Funkcje modemów  na stronie B-1.
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Konfigurowanie komputera w celu po³¹czenia z 

Internetem

Je li komputer jest wyposa¿ony w modem, to mo¿na po³¹czyæ siê z Internetem. 

Przed skonfigurowaniem oprogramowania internetowego trzeba po³¹czyæ komputer 

z sieci¹ telefoniczn¹ (patrz Konfigurowanie komunikacji  na stronie 4-12).

Komputer jest dostarczany z dwiema przegl¹darkami WWW: Microsoft Internet 

Explorer oraz Netscape Navigator. Aby u¿ywaæ programu Netscape Navigator, 

trzeba go najpierw zainstalowaæ. Aby zainstalowaæ program Netscape Navigator, 

kliknij ikonê Install Netscape na pulpicie Windows i postêpuj zgodnie z instrukcjami 

pojawiaj¹cymi siê na ekranie. Po zainstalowaniu programu na pulpicie pojawi siê 

ikona Netscape.  

Z Internetem mo¿na siê po³¹czyæ poprzez sieæ Microsoft Network lub dowolnego 

innego dostawcê Internetu. Za po³¹czenie p³aci siê zgodnie z taryf¹ dostawcy 

Internetu i operatora linii.  

Us³uga IBM Internet Connection Services

IBM Internet Connection Services to oferowana przez IBM us³uga online daj¹ca 

³atwy dostêp do Internetu. Po skonfigurowaniu komputera w celu po³¹czenia z 

Internetem mo¿na korzystaæ z szerokiej gamy informacji znajduj¹cych siê w Sieci. 

Inne us³ugi online to m.in. poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne (BBS), World 

Wide Web. 

Aby po³¹czyæ siê z Internetem za po rednictwem us³ugi IBM Internet Connection 

Services, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci.

1. Na pulpicie Windows 98 kliknij ikonê Netscape lub ikonê Internet Explorer .  

Je li na pulpicie nie ma ikony Netscape, przejd  do nastêpnego podrozdzia³u 

Microsoft Network. .

2. Gdy pojawi siê ekran IBM Internet Connection Services, kliknij przycisk Sign 

up..., aby wy wietliæ instrukcje online, jak nale¿y skonfigurowaæ komputer.  

3. Postêpuj zgodnie z instrukcjami online. Je li potrzebujesz pomocy, naci nij 

klawisz F1, aby wy wietliæ pomoc online.  
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Microsoft Network

Aby skonfigurowaæ po³¹czenie modemowe z sieci¹ Microsoft Network, mo¿na u¿yæ 

programu systemu Windows 98. Aby zostaæ u¿ytkownikiem sieci Microsoft Network, 

wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci.

1. Na pulpicie Windows 98 kliknij dwukrotnie ikonê Instalator MSN.

2. Postêpuj zgodnie z instrukcjami online. Je li potrzebujesz pomocy, naci nij 

klawisz F1, aby wy wietliæ pomoc online.  

Kreator po³¹czeñ internetowych

W komputerze znajduje siê program prowadz¹cy u¿ytkownika przez kolejne kroki 

nawi¹zywania ³¹czno ci z Internetem. Za pomoc¹ tego programu, zwanego 

kreatorem, mo¿na skonfigurowaæ po³¹czenie internetowe poprzez sieæ Microsoft 

Network lub dowolnego innego dostawcê Internetu.  

Aby u¿yæ kreatora po³¹czeñ internetowych, wykonaj poni¿sze czynno ci:

1. Na pulpicie Windows 98 kliknij przycisk Start.

2. Wybierz kolejno polecenia Programy, Akcesoria i Komunikacja.

3. Kliknij opcjê Kreator po³¹czeñ internetowych.

Kreator pyta o dane niezbêdne do nawi¹zania po³¹czenia i prowadzi przez 

kolejne kroki wymagane do po³¹czenia. Postêpuj zgodnie z instrukcjami na 

ekranie. Je li potrzebujesz pomocy, naci nij klawisz F1, aby wy wietliæ 

pomoc online.

U¿ywanie klawiatury Rapid Access II

Klawiatura Rapid AccessTM jest wyposa¿ona w specjalne klawisze u³atwiaj¹ce 

pracê.  
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Klawisz obs³uguje skróty klawiaturowe pozwalaj¹ce uruchomiæ program, otworzyæ 

plik lub wykonaæ okre lon¹ funkcjê po naci niêciu klawisza. Dziêki temu zamiast 

klikaæ ikonê, szukaæ programu w menu Start lub wpisywaæ adres internetowy w 

przegl¹darce, wystarczy nacisn¹æ jeden klawisz, aby przej æ od razu do pliku, 

programu lub strony internetowej.  

Niektóre z klawiszy Rapid Access s¹ fabrycznie zaprogramowane, aby obs³ugiwa³y 

najwa¿niejsze funkcje komputera (wyciszanie, g³o no æ, sterowanie napêdem CD/

DVD); nie mo¿na ich zmieniaæ.

W górnej czê ci klawiatury znajduje siê siedem klawiszy Rapid Access 

oznaczonych ró¿nymi kolorami. Niektóre z tych przycisków s¹ fabrycznie 

zaprogramowane, aby ich naci niêcie uruchamia³o pewne programy w komputerze. 

Fabryczne ustawienia funkcji s¹ wydrukowane na etykiecie umieszczonej nad 

klawiszami. Ustawienia te mo¿na zachowaæ lub dostosowaæ piêæ przycisków, aby 

uruchamia³y dowolny plik lub program. Je li np. lubisz uk³adaæ pasjansa, mo¿esz 

zaprogramowaæ jeden z przycisków Rapid Access, aby uruchamia³ pasjansa. 

Przyciski Help i Standby s¹ zaprogramowane na sta³e.  

Aby zaprogramowaæ klawisz Rapid Access:

1. Na pulpicie Windows kliknij przycisk Start.

2. Wybierz Ustawienia, a nastêpnie kliknij polecenie Panel sterowania.

3. Kliknij dwukrotnie ikonê Klawiatura (Rapid Access). Program Rapid Access 

Keyboard Customization zostanie uruchomiony.  

4. Postêpuj zgodnie z instrukcjami pojawiaj¹cymi siê na ekranie. 

Aby dowiedzieæ siê wiêcej o klawiaturze Rapid Access, kliknij przycisk Pomoc.

Vegas.book  Page 16  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



Funkcje zarz¹dzania zasilaniem 5-1

Rozdzia³ 5. Funkcje zarz¹dzania zasilaniem 

Komputer jest zgodny z interfejsem ACPI (Advance Control Power Interface), a 

tak¿e z funkcjami APM (Advance Power Management). Bêdzie siê przestawia³ w 

tryb oszczêdzania energii odpowiedni dla wybranej opcji zarz¹dzania zasilaniem.  

Opcje zarz¹dzania zasilaniem mo¿na ustawiæ w menu BIOS (Basic Input Output 

system) Setup lub w systemie Windows 98. Podrozdzia³ Power Management 

Setup  na stronie 6-18 zawiera informacje na temat ustawiania funkcji zarz¹dzania 

zasilaniem za pomoc¹ BIOS.

Komputer obs³uguje nastêpuj¹ce funkcje zarz¹dzania zasilaniem: 

Zamkniêcie sterowane przez oprogramowanie. Komputer mo¿na wy³¹czyæ, 

wybieraj¹c odpowiedni¹ opcjê w systemie Windows 98 lub naciskaj¹c przycisk 

zasilania znajduj¹cy siê z przodu komputera. Aby unikn¹æ utraty danych, 

nale¿y wy³¹czaæ komputer przez zamkniêcie systemu Windows 98. Gdy 

komputer jest wy³¹czony, kontrolka zasilania nie wieci.  

Stan gotowo ci systemu. Ta funkcja pozwala na wprowadzenie komputera w 

stan niskiego poboru mocy, a nastêpnie przywrócenie go do takiego stanu, w 

jakim znajdowa³ siê przedtem. System mo¿na wprowadziæ w tryb gotowo ci, 

wybieraj¹c odpowiedni¹ opcjê z menu Start systemu Windows 98 lub 

naciskaj¹c przycisk zasilania (zanim przestawisz system w tryb gotowo ci za 

pomoc¹ przycisku zasilania, przeczytaj w podrozdziale Rozdzia³ 5: 

Przestawianie systemu w tryb gotowo ci za pomoc¹ przycisku zasilania  na 

stronie 5-3, jak to siê robi). Przestawianiem systemu w tryb gotowo ci mo¿na 

sterowaæ tak¿e za pomoc¹ ustawieñ funkcji "Zarz¹dzanie zasilaniem" systemu 

Windows 98.

Tryb gotowo ci monitora. Ta funkcja pozwala zaoszczêdziæ energiê 

zu¿ywan¹ przez monitor w trybie gotowo ci systemu Windows 98. W modelach 

wyposa¿onych w klawiaturê Rapid Access Keyboard II mo¿na te¿ nacisn¹æ 

przycisk Standby.

Vegas.book  Page 1  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



5-2 Komputer osobisty IBM - Podrêcznik u¿ytkownika 

Zamkniêcie sterowane przez oprogramowanie

U¿ywanie funkcji zamkniêcia sterowanego przez 
oprogramowanie

Wykonaj opisane poni¿ej czynno ci, aby zamkn¹æ system.  

1. Kliknij przycisk Start znajduj¹cy siê w lewym dolnym rogu ekranu Windows 

98.

2. Kliknij polecenie Zamknij system.... Zostanie wy wietlony ekran 

potwierdzenia z list¹ opcji.  

3. Wybierz opcjê Zakoñczyæ system Windows, a nastêpnie kliknij przycisk 

OK. 

Wa¿ne:

Przed wykonaniem nastêpnego kroku upewnij siê, 

¿e wszystkie potrzebne dane zosta³y zapisane. 

Wybranie opcji Zakonczyæ pracê komputera? 

spowoduje ca³kowite wy³¹czenie komputera, w 

zwi¹zku z czym wszystkie niezapisane dane zostan¹ 

stracone.  
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Stan gotowo ci systemu

Komputer obs³uguje funkcjê wprowadzania systemu w stan gotowo ci. Umo¿liwia 

to przestawienie komputera w stan niskiego poboru mocy. Istniej¹ nastêpuj¹ce 

sposoby przestawiania systemu w tryb gotowo ci:

za pomoc¹ menu Start systemu Windows 98,

naciskaj¹c przycisk zasilania,

naciskaj¹c przycisk Standby (tylko w modelach wyposa¿onych w klawiaturê 

Rapid Access II). 

W trybie gotowo ci dzia³aj¹ce programy przechodz¹ w stan gotowo ci, ale nie 

zostaj¹ zamkniête. Kontrolka zasilania bêdzie miga³a mniej wiêcej co sekundê.  

Przestawianie systemu w tryb gotowo ci za pomoc¹ menu 
Start systemu Windows 98

Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci, aby wprowadziæ system w tryb gotowo ci za 

pomoc¹ systemu Windows 98:

1. Na pulpicie Windows 98 kliknij przycisk Start.

2. Kliknij polecenie Zamknij system. 

3. Kliknij polecenie Przejd  w stan oczekiwania. 

4. Kliknij przycisk OK.

Przestawianie systemu w tryb gotowo ci za pomoc¹ 
przycisku zasilania

System Windows 98 umo¿liwia ustawienie przycisku zasilania w jeden z dwóch 

trybów: zamykania lub gotowo ci. Fabrycznie komputer jest ustawiony na tryb 

zamykania. Aby zmieniæ tryb przycisku zasilania:  

1. Na pulpicie Windows 98 kliknij przycisk Start.

2. Wybierz polecenie Ustawienia, a nastêpnie kliknij polecenie Panel 

sterowania.

Vegas.book  Page 3  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



5-4 Komputer osobisty IBM - Podrêcznik u¿ytkownika 

3. Kliknij dwukrotnie ikonê Zarz¹dzanie energi¹. Pojawi siê okno W³a ciwo ci: 

Zarz¹dzanie energi¹. 

4. Kliknij zak³adkê Zaawansowane.

5. W bloku Przyciski zasilania znajd  pole Kiedy w komputerze zostanie 

naci niêty przycisk zasilania, wybierz w nim opcjê Zamknij lub 

Wstrzymaj, a nastêpnie kliknij przycisk OK.

Po dokonaniu niezbêdnych zmian w ustawieniach programu Setup mo¿na 

wprowadzaæ system w tryb gotowo ci, przytrzymuj¹c przycisk wci niêty przez mniej 

ni¿ cztery sekundy, gdy komputer jest w³¹czony.  

U¿ywaj¹c trybu gotowo ci, nale¿y pamiêtaæ o nastêpuj¹cych informacjach. 

Gdy system jest w stanie "normalnym w³¹czonym": 

Przytrzymanie przycisku zasilania wci niêtego d³u¿ej ni¿ przez cztery 

sekundy wy³¹czy zasilanie systemu. 

Przytrzymanie przycisku zasilania wci niêtego krócej ni¿ przez cztery 

sekundy wprowadzi go w tryb gotowo ci. 

Ka¿de zwyk³e zdarzenie nadzorowane przerwaniem, np. sygna³ po³¹czenia 

przychodz¹cego wykryty przez modem, uaktywnia system i wprowadza go z 

powrotem w stan "normalny w³¹czony".   

Gdy system jest w stanie "normalnym wy³¹czonym":

Przytrzymanie przycisku zasilania wci niêtego dowolnie d³ugo (krócej lub 

d³u¿ej ni¿ cztery sekundy), spowoduje w³¹czenie systemu.  

Wa¿ne: Powy¿sz¹ czynno æ mo¿na wykonaæ tylko wówczas, 

gdy system jest ju¿ w³¹czony.  

Wa¿ne:
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e je li komputer jest w trybie 

gotowo ci, przytrzymanie przycisku zasilania 

wci niêtego krócej ni¿ cztery sekundy nie "obudzi" 

systemu. 
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U¿ywanie funkcji Zarz¹dzanie energi¹ systemu 

Windows 98

Aby ustawiæ funkcje zarz¹dzania energi¹, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

1. Kliknij dwukrotnie ikonê Mój komputer.

2. Kliknij dwukrotnie ikonê Panel sterowania. 

3. Kliknij dwukrotnie ikonê Zarz¹dzanie energi¹. 

Pojawi¹ siê opcje zarz¹dzania energi¹.  
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Tryb gotowo ci monitora

System Windows 98 umo¿liwia korzystanie z funkcji oszczêdzania energii monitora. 

Je li dany monitor obs³uguje te funkcje (mo¿na to sprawdziæ w dokumentacji 

monitora), wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci, aby je ustawiæ.  

1. Kliknij przycisk Start na pulpicie. 

2. Wybierz polecenie Ustawienia, a nastêpnie kliknij polecenie Panel 

sterowania.

Mo¿na te¿ klikn¹æ dwukrotnie ikonê Mój komputer, aby wy wietliæ okno Mój 

komputer, a nastêpnie klikn¹æ dwukrotnie ikonê Panel sterowania.

3. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonê Ekran, aby otworzyæ okno 

W³a ciwo ci: Ekran.

4. Wybierz zak³adkê Wygaszacz ekranu.

5. W lewym dolnym rogu, gdzie znajduj¹ siê funkcje oszczêdzania energii 

monitora, kliknij przycisk Ustawienia.... Pojawi siê okno W³a ciwo ci: 

Zarz¹dzanie energi¹. 

6. Okre l, po ilu minutach monitor ma byæ przestawiany w tryb gotowo ci lub 

ca³kowicie wy³¹czany, a nastêpnie kliknij przycisk OK. 

Gdy monitor jest w trybie gotowo ci, naci nij jakikolwiek klawisz lub porusz mysz¹, 

aby go wyprowadziæ z tego stanu.  
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Rozdzia³ 6. Konfigurowanie systemu BIOS

Komputer osobisty IBM jest ju¿ skonfigurowany do natychmiastowego u¿ytku. 

Ustawienia konfiguracji komputera mo¿na sprawdziæ, korzystaj¹c z programu 

Configuration/Setup Utility lub Mened¿era urz¹dzeñ Windows 98. 

Za pomoc¹ tych narzêdzi konfiguracyjnych mo¿na zmieniæ tak¿e niektóre 

ustawienia konfiguracji. Na przyk³ad zainstalowanie lub usuniêcie elementu 

wyposa¿enia w jednostce systemowej mo¿e wymagaæ weryfikacji lub aktualizacji 

pewnych ustawieñ. Aby uzyskaæ informacje na temat wykonywania operacji na 

elementach wyposa¿enia komputera, przeczytaj Czê æ 4: Modernizacja i wymiana 

elementów wyposa¿enia .

Ten rozdzia³ zawiera nastêpuj¹ce podrozdzia³y, które s¹ pomocne przy 

wprowadzaniu zmian w konfiguracji i optymalizacji funkcjonowania komputera: 

Program Configuration/Setup Utility - omówienie  na stronie 6-2

Uruchamianie programu Setup  na stronie 6-4

Obs³uga menu programu Setup  na stronie 6-6

Parametry programu Setup  na stronie 6-11

U¿ywanie innych narzêdzi konfiguracyjnych  na stronie 6-23
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Program Configuration/Setup Utility - omówienie

Program  Configuration/Setup Utility umo¿liwia wy wietlanie i modyfikacjê wa¿nych 

parametrów komputera i jego elementów wyposa¿enia. U¿ycie tego narzêdzia 

bywa konieczne w takich sytuacjach, jak wymiana elementu wyposa¿enia lub 

pojawianie siê komunikatu o b³êdzie w trakcie korzystania z komputera.  

Zazwyczaj po zainstalowaniu lub wymianie elementu wyposa¿enia w jednostce 

systemowej podstawowy system wej cia/wyj cia (BIOS - Basic Input/Output 

System) komputera wykrywa wprowadzone zmiany i automatycznie modyfikuje 

parametry programu Setup. Zdarzaj¹ siê jednak sytuacje wymagaj¹ce rêcznego 

wprowadzenia zmian w parametrach konfiguracyjnych programu Setup. Po 

zainstalowaniu lub usuniêciu elementu wyposa¿enia pojawiaj¹ siê czasami 

komunikaty z zaleceniem przejrzenia ustawieñ programu Setup w celu 

sprawdzenia, czy w procesie automatycznego wykrywania zosta³y wprowadzone 

w³a ciwe zmiany.  

W poszczególnych menu programu Setup mo¿na przegl¹daæ parametry 

konfiguracji sprzêtowej komputera. Informacje zawarte w menu programu Setup 

mo¿na ogólnie podzieliæ na nastêpuj¹ce elementy:

typ i szybko æ procesora;

pamiêæ systemowa; 

napêd dyskietek, dysk twardy i napêd CD-ROM;

porty szeregowe i równoleg³e;

opcje Plug and Play;

opcje startowe;

dane modelu;

ustawienia daty i godziny;

Wa¿ne: Dla uproszczenia narzêdzie Configuration/Setup Utility 

bêdziemy w skrócie nazywaæ Setup .
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opcje ochrony; 

opcje zarz¹dzania zasilaniem.

Czê æ parametrów i zwi¹zanych z nimi ustawieñ znajduje siê w programie Setup 

jedynie do wgl¹du, np. te w menu System Summary oraz Product Data. Wiêcej 

informacji na temat tych menu znajduje siê w podrozdziale Wy wietlanie informacji 

systemowych i danych produktu  na stronie 6-5. 

Pozosta³e opcje umo¿liwiaj¹ sterowanie funkcjonowaniem komputera. Za pomoc¹ 

programu Setup mo¿na np.: 

skonfigurowaæ dysk twardy, napêd CD-ROM lub inne napêdy IDE; 

wybraæ i skonfigurowaæ urz¹dzenia wej cia/wyj cia, np. urz¹dzenia 

równoleg³e, szeregowe, USB i wideo;  

w³¹czyæ, wy³¹czyæ lub skonfigurowaæ tryby zarz¹dzania zasilaniem; 

dostosowaæ opcje startowe;

ustawiæ datê i godzinê;

utworzyæ lub zmieniæ has³o w³¹czenia zasilania; 

w³¹czyæ lub wy³¹czyæ opcje pamiêci podrêcznej i przes³aniania pamiêci ROM; 

przypisaæ zasoby do kart PCI i innych urz¹dzeñ systemowych; 

za³adowaæ domy lne ustawienia programu Setup.
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Uruchamianie programu Setup

Gdy komputer jest w³¹czony

Aby uruchomiæ program Setup, gdy komputer jest w³¹czony, wykonaj nastêpuj¹ce 

czynno ci: 

1. Zapisz wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. 

2. Kliknij przycisk Start na pulpicie systemu Windows 98.

3. Kliknij polecenie Zamknij system. 

4. Gdy pojawi siê okno, kliknij opcjê Uruchomiæ ponownie komputer?, a 

nastêpnie kliknij przycisk OK.

5. Gdy pojawi siê logo IBM i komunikat Press F1 to enter Setup , naci nij 

klawisz F1, aby wej æ do programu Setup i wy wietliæ menu Configuration/

Setup Utility.  

Je li wcze niej zosta³o ustawione has³o w³¹czenia zasilania, po naci niêciu 

klawisza F1 pojawi siê polecenie wprowadzenia go. Wiêcej informacji na 

temat ustawiania, zmieniania i usuwania has³a znajduje siê w podrozdzia³ach 

Set Password  na stronie 6-21 oraz Halt On  na stronie 6-17.

Gdy komputer jest wy³¹czony

Aby uruchomiæ program Setup, gdy komputer jest wy³¹czony, wykonaj nastêpuj¹ce 

czynno ci:

1. W³¹cz monitor.

2. W³¹cz jednostkê systemow¹.

3. Gdy pojawi siê logo IBM i komunikat Press TAB to show POST screen, F1 to 

enter SETUP , naci nij klawisz F1, aby wej æ do programu Setup i wy wietliæ 

menu Configuration/Setup Utility.  

Wa¿ne: Nie mo¿na wej æ do programu Setup, dopóki test POST 

(test wewnêtrzny po w³¹czeniu zasilania) nie dobiegnie 

koñca.  
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Je li wcze niej zosta³o ustawione has³o w³¹czenia zasilania, po naci niêciu 

klawisza F1 pojawi siê polecenie wprowadzenia go. Wiêcej informacji na 

temat ustawiania, zmieniania i usuwania has³a znajduje siê w podrozdzia³ach 

Set Password  na stronie 6-21 oraz Halt On  na stronie 6-17.
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Obs³uga menu programu Setup 

Menu programu Configuration/Setup Utility pojawia siê natychmiast po naci niêciu 

klawisza F1.

Menu Configuration/Setup Utility

W menu Configuration/Setup Utility s¹ podane opcje konfiguracji systemu. Po 

wybraniu dowolnej z tych opcji pojawi siê jej menu.  

Wiêkszo æ opcji ma jedno menu, chocia¿ niektóre mog¹ mieæ wiêcej ni¿ jedno. W 

przypadku opcji maj¹cych wiêcej ni¿ jedno menu przechodzi siê miêdzy nimi za 

pomoc¹ klawiszy PgDn i PgUp. 

Do poruszania siê po menu programu Setup nale¿y u¿ywaæ klawiszy opisanych w 

poni¿szej tabeli.  

Wa¿ne:
Menu Configuration/Setup Utility, jakie pojawia siê na 

ekranie monitora, mo¿e siê nieco ró¿niæ od 

przedstawionego powy¿ej, ale jego obs³uga zawsze 

bêdzie podobna.

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
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Wy wietlanie informacji systemowych i danych produktu 

Aby wy wietliæ ogólne informacje na temat elementów wyposa¿enia komputera, 

wybierz z menu Configuration/Setup Utility opcjê System Summary. ¯adnej z 

pozycji wy wietlonych w menu System Information nie da siê modyfikowaæ.

Setup automatycznie aktualizuje to menu w nastêpuj¹cych sytuacjach: 

zainstalowanie lub zmiana elementu wyposa¿enia komputera, 

wprowadzenie i zapisanie zmian w innych menu programu Setup. 

Aby sprawdziæ inne dane komputera, np. numer modelu, numer seryjny, wersjê i 

datê systemu BIOS, wybierz z menu Configuration/Setup Utility opcjê Product 

Data. Podobnie jak w przypadku menu System Information, ¿adnej z wy wietlonych 

pozycji nie da siê konfigurowaæ.

Klawisze Funkcja 

�        Ê Klawiszami strza³ek pod wietla siê kolejne opcje menu, nastêpnie 

nale¿y nacisn¹æ klawisz Enter, aby wybraæ opcjê. 

 �     � Tymi klawiszami strza³ek zmienia siê warto æ ustawienia. W niektórych 

menu tymi klawiszami mo¿na te¿ przechodziæ miêdzy polami.  

F10 Naci nij ten klawisz, aby zapisaæ zmiany. 

Enter Naci nij ten klawisz, aby wybraæ pod wietlon¹ opcjê menu.

Esc Naci nij ten klawisz, aby zamkn¹æ menu po wy wietleniu lub zmianie 

ustawieñ.

F1 Naci nij ten klawisz, aby uzyskaæ pomoc do wybranej pozycji menu. 

+ - Klawiszami + i - zmienia siê warto ci w menu ustawienia daty i godziny.  

Wa¿ne: Nie w ka¿dym menu wszystkie z wy¿ej wymienionych 

klawiszy s¹ aktywne. Aktywne klawisze s¹ zawsze 

podane w dolnej czê ci ka¿dego menu.  
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Zmiana ustawieñ parametrów

Wszystkie informacje w menu Setup, które mo¿na modyfikowaæ, s¹ ujête w nawiasy 

kwadratowe, czyli [ ]. Nie mo¿na modyfikowaæ ¿adnych informacji, które nie s¹ ujête 

w nawiasy kwadratowe. Naciskaj¹c klawisze strza³ki w dó³ i strza³ki w górê 

pod wietl jedn¹ z opcji, a nastêpnie naci nij klawisz Enter, aby wy wietliæ menu. 

Przy zmianie ustawienia danego parametru, pod wietl to ustawienie, a nastêpnie 

zmieñ je, naciskaj¹c klawisz strza³ki w lewo lub strza³ki w prawo. Szczegó³owe 

informacje o parametrach, które mo¿na zmieniaæ w poszczególnych menu, znajduj¹ 

siê w podrozdziale Parametry programu Setup  na stronie 6-7. 

£adowanie ustawieñ domy lnych 

Zakupiony komputer osobisty IBM jest od razu skonfigurowany i gotowy do u¿ytku. 

Oryginalne ustawienia konfiguracji, czyli tzw. ustawienia fabryczne lub domy lne, s¹ 

przechowywane w pamiêci CMOS. W programie Setup znajduje siê opcja o nazwie 

Load Default Settings, pozwalaj¹ca za³adowaæ w dowolnej chwili z powrotem 

oryginaln¹ konfiguracjê. 

Je li w programie Setup by³y wprowadzane zmiany, ale chcesz przywróciæ 

ustawienia domy lne, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

1. W menu Configuration/Setup Utility pod wietl opcjê Load Default Settings, 

a nastêpnie naci nij klawisz Enter. Pojawi siê okno dialogowe z pytaniem, 

czy chcesz za³adowaæ ustawienia domy lne. 

2. Naci nij klawisz Y, aby wybraæ odpowied  Yes, i naci nij klawisz Enter.

3. Zaznacz opcjê Save & Exit programu Setup i naci nij klawisz Enter.

Pojawi siê okno dialogowe z napisem SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)?

4. Naci nij klawisz Y, aby wybraæ odpowied  Yes, i naci nij klawisz Enter, aby 

zapisaæ zmiany w pamiêci CMOS.

Domy lne ustawienia programu Setup trzeba za³adowaæ w nastêpuj¹cych 

sytacjach: 

po wymianie baterii komputera;

je li po modyfikacji ustawieñ konfiguracyjnych wystêpuj¹ konflikty w przydziale 
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zasobów uniemo¿liwiaj¹ce normalne pos³ugiwanie siê komputerem. 

Anulowanie zmian

Czasami okazuje siê, ¿e pewne zmiany w parametrach programu Setup zosta³y 

wprowadzone niepotrzebnie.  

Aby anulowaæ wprowadzone zmiany, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

1. Wróæ do menu Configuration/Setup Utility.

2. Zaznacz opcjê Exit Without Saving, a nastêpnie naci nij klawisze Enter 

oraz Y. Jeszcze raz naci nij klawisz Enter.

Program Setup zlikwiduje wszystkie dokonane zmiany i przywróci 

parametrom poprzednie ustawienia. S¹ to te same ustawienia, które 

obowi¹zywa³y w momencie uruchamiania programu Setup.  

Zamykanie programu Setup

Po zakoñczeniu przegl¹dania ustawieñ i wprowadzania zmian nale¿y nacisn¹æ 

klawisz Esc, aby pojawi³o siê menu Configuration/Setup Utility. W tym miejscu 

mo¿na zamkn¹æ program Setup, zapisuj¹c zmiany lub ich nie zapisuj¹c.  

Aby zamkn¹æ program Setup nie zapisuj¹c zmian, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

1. W menu Configuration/Setup Utility naci nij klawisz Esc.

2. Pojawi siê okno dialogowe z napisem "Quit without Saving (Y/N)?  Naci nij 

klawisz Y, a nastêpnie naci nij klawisz Enter.

Aby zamkn¹æ program Setup i zapisaæ zmiany, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci:

1. W menu Configuration/Setup Utility wybierz opcjê Save and Exit Setup. 

Nastêpnie naci nij klawisz Enter.

Wa¿ne:
Program Setup mo¿na te¿ zamkn¹æ, pod wietlaj¹c 

opcjê Save & Exit Setup lub Exit without Saving i 

postêpuj¹c zgodnie ze wskazówkami zawartymi w oknie 

dialogowym.  

Vegas.book  Page 9  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



6-10 Komputer osobisty IBM - Podrêcznik u¿ytkownika 

2. Pojawi siê okno dialogowe z napisem "Save to CMOS and EXIT (Y/N)?  

Naci nij klawisz Y, a nastêpnie klawisz Enter. Komputer zostanie 

zrestartowany z nowymi ustawieniami.  
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Parametry programu Setup

Devices and I/O Ports

Te opcje menu s³u¿¹ do konfigurowania urz¹dzeñ i 

portów wej cia/wyj cia komputera.

Diskette Drive A

To ustawienie definiuje, jakiego typu napêd jest zainstalowany jako napêd A.

PS/2 Mouse function

Okre la, czy obs³uga myszy PS/2 jest w³¹czona, czy wy³¹czona. 

On Board Audio

To ustawienie w³¹cza lub wy³¹cza funkcje d wiêkowe wbudowane w p³ytê g³ówn¹. 

On Board LAN

To ustawienie w³¹cza lub wy³¹cza interfejs sieci lokalnej (LAN) wbudowany w 

komputerze.  

Serial Port Setup

To ustawienie definiuje adres portu wej cia/wyj cia oraz numer przerwania, którego 

ma u¿ywaæ dany port szeregowy. 

Parallel Port Setup 

To ustawienie definiuje adres portu wej cia/wyj cia oraz numer przerwania, którego 

ma u¿ywaæ dany port równoleg³y. Ustawiæ mo¿na tryb portu równoleg³ego (EPP, 

ECP, ECP/EPP lub SPP oraz ewentualnie dostêp DMA dla ECP, je li jest u¿ywany).

None Nie jest zainstalowany ¿aden napêd dyskietek

720K, 3.5 in
napêd dyskietek dwustronnych w formacie 3,5 cala; 

pojemno æ 720 kB 

1.44 MB, 3.5 in
napêd dyskietek dwustronnych w formacie 3,5 cala; 

pojemno æ 1,44 MB
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USB Setup

Te opcje menu s³u¿¹ do w³¹czania b¹d  wy³¹czania funkcji USB (Universal Serial 

Bus).

USB Controller

W³¹cz tê opcjê, je li zamierzasz u¿ywaæ urz¹dzeñ USB.  

USB Keyboard Support

W³¹cz tê opcjê, aby móc u¿ywaæ klawiatury USB. Musi byæ te¿ w³¹czona opcja USB 

Controller. Wy³¹cz tê opcjê, aby u¿ywaæ klawiatury pod³¹czanej przez zwyk³e z³¹cze 

klawiatury.  

IDE drives setup

PIO (Programmed Input/Output)

Ka¿dy kontroler napêdu IDE jest w stanie obs³ugiwaæ jeden lub dwa napêdy. 

Napêdy IDE pracuj¹ w relacji g³ówny/podrzêdny definiowanej konfiguracj¹ 

okablowania, którym s¹ pod³¹czone do kontrolera. Poniewa¿ system obs³uguje dwa 

kontrolery IDE, podstawowy i dodatkowy, w komputerze mo¿na zainstalowaæ 

maksymalnie cztery napêdy IDE.  

Skrót PIO oznacza programowane wej cie/wyj cie (ang. "Programmed Input/

Output"). Dziêki PIO system BIOS, zamiast wydawaæ szereg komend steruj¹cych 

przekazywaniem danych na dysk i z dysku, mo¿e przekazywaæ kontrolerowi samo 

zapotrzebowanie, a kontroler i procesor wykonaj¹ to zadanie samodzielnie. PIO 

znacznie zwiêksza wydajno æ pracy systemu.  

System obs³uguje piêæ trybów, o numerach od 0 do 4, które ró¿ni¹ siê przede 

wszystkim czasem dostêpu. Wybór Auto (domy lny) oznacza, ¿e BIOS bêdzie 

ustawia³ najlepszy dostêpny tryb dla czterach nastêpuj¹cych pozycji: 

IDE Primary Master PIO,

IDE Primary Slave PIO,

IDE Secondary Master PIO,
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IDE Secondary Slave PIO.

Ultra DMA (Direct Memory Access)

Ultra DMA zapewnia szybsze ni¿ tradycyjny tryb DMA przekazywanie danych 

miêdzy urz¹dzeniami IDE a systemem. Tryb ten mo¿na w³¹czyæ, wybieraj¹c opcjê 

Auto, lub wy³¹czyæ wybieraj¹c opcjê disable.

IDE Burst Mode

To ustawienie okre la przyspieszenie transferu danych dla urz¹dzeñ IDE.  

IDE Data Port Post Write

To ustawienie okre la transfer danych po zapisie (ang. "post write").

IDE HDD Block Mode

To ustawienie okre la automatyczne wykrywanie optymalnej liczby bloków zapisu/

odczytu na sektor, jak¹ mo¿e obs³ugiwaæ dysk.  

Video Setup 

W tym menu modyfikuje siê ustawienia karty graficznej. 

Init Display First

To ustawienie okre la, który podsystem graficzny ma byæ inicjowany jako pierwszy.  

System Shared Memory Size

To ustawienie okre la, czy karta graficzna ma u¿ywaæ 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 

czy 64 MB pamiêci systemowej. 

PS/2 Mouse Detect Function

To ustawienie w³¹cza lub wy³¹cza kontrolowanie w te cie POST, czy mysz jest 

pod³¹czona do z³¹cza myszy. 

PCI slot Karta graficzna w gnie dzie PCI.  

Onboard Podsystem graficzny p³yty g³ównej. 
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Onboard FDD Control

To ustawienie w³¹cza lub wy³¹cza kontroler napêdu dyskietek.  

Game Port Address

To ustawienie okre la adres wej cia/wyj cia portu gier. 

Midi Port Address

To ustawienie okre la adres wej cia/wyj cia portu midi. 

Midi Port IRQ

To ustawienie okre la numer przerwania (IRQ) portu midi.  

Start Options 

Od ustawienia opcji startowych zale¿y zachowanie komputera podczas 

uruchamiania.  

Startup Sequence 

To ustawienie okre la, z których urz¹dzeñ komputer bêdzie siê stara³ odczytaæ 

dane w momencie uruchamiania go.  

Komputer mo¿e byæ uruchamiany z ró¿nych urz¹dzeñ, takich jak dysk twardy, 

napêd dyskietek lub napêd CD-ROM. Program startowy szuka tych urz¹dzeñ w 

zadanej kolejno ci. Fabrycznie ustawiona kolejno æ startowa okre la, ¿e komputer 

próbuje siê uruchomiæ najpierw z dysku CD, a nastêpnie z dyskietki oraz z dysku 

twardego. Taka kolejno æ startowa umo¿liwia uruchamianie programów 

diagnostycznych i programów odzyskiwania z dysku CD Product Recovery and 

Diagnostics, uruchamianie za pomoc¹ dyskietek ratunkowych, a tak¿e 

uruchamianie z dysku twardego przy codziennym u¿ytkowaniu. W wiêkszo ci 

przypadków nie ma powodów do zmiany kolejno ci startowej.  

Virus Warning

To ustawienie okre la, czy system BIOS bêdzie monitorowa³, czy nie zasz³y 

jakiekolwiek próby modyfikacji sektora startowego i tablicy partycji dysku twardego. 

W razie takiej próby system BIOS zatrzyma system i wy wietli komunikat o b³êdzie.  
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W takim przypadku mo¿na, je li jest to konieczne, uruchomiæ program 

antywirusowy w celu zlokalizowania i rozwi¹zania problemu, zanim dojdzie do 

jakichkolwiek szkód.   

Quick Power-On Self Test

To ustawienie sprawia, ¿e komputer bêdzie przeprowadza³ skrócony test POST.  

Skrócony test POST trwa nieco krócej, ale komputer nie jest testowany tak 

skrupulatnie jak w te cie zwyk³ym.  

Boot Up Floppy Seek

To ustawienie okre la, czy podczas uruchamiania komputer bêdzie sprawdza³, czy 

jest pod³¹czony napêd dyskietek.  

Boot Up NumLock Status

To ustawienie okre la domy lny stan klawiatury numerycznej. Domy lnie system 

uruchamia siê z w³¹czonym klawiszem NumLock.

Enabled 

W³¹cza siê automatycznie podczas rozruchu systemu i wy wietla 

ostrze¿enie w razie wykrycia jakiekolwiek próby dostêpu do sektora star-

towego lub do tablicy partycji dysku twardego.  

Disabled 
System nie wy wietli ¿adnych ostrze¿eñ, nawet je li nast¹pi³a próba 

dostêpu do sektora startowego lub do tablicy partycji dysku twardego.

Wa¿ne:

Wy wietlanie takiego ostrze¿enia mo¿e powodowaæ 

wiele programów diagnostycznych analizuj¹cych sektor 

startowy i tablicê partycji. U¿ywaj¹c takich programów, 

nale¿y wcze niej wy³¹czyæ ochronê przed wirusami, aby 

ostrze¿enia nie by³y wy wietlane. Po zakoñczeniu 

u¿ywania programu diagnostycznego nale¿y jednak 

pamiêtaæ o ponownym w³¹czeniu ochrony przed 

wirusami.  

Enabled Skrócony test POST 

Disabled Normalny test POST

On Klawiatura numeryczna pe³ni funkcje numeryczne. 

Off 
Klawiatura numeryczna pe³ni funkcje klawiszy strza³ek, Home, PgUp, 

PgDn, End, Insert i Delete. 
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Gate A20 Option

Ta pozycja pozwala ustaliæ sposób traktowania bramy A20. Brama A20 jest 

urz¹dzeniem s³u¿¹cym do obs³ugi pamiêci powy¿ej 1 MB. Pocz¹tkowo brama A20 

obs³ugiwana by³a przez mikroprze³¹cznik. Obecnie zazwyczaj u¿ywa siê do tego 

celu systemowego zestawu uk³adów, co jest znacznie szybsze.  

Typematic Rate Setting

To ustawienie okre la, czy jest w³¹czona funkcja automatycznego powtarzania 

wci niêtych klawiszy. Je li funkcja ta jest w³¹czona, wci niêty klawisz bêdzie co 

pewien czas automatycznie powtarzany, jakby zosta³ naci niêty ponownie. Je li 

natomiast funkcja ta jest wy³¹czona, klawisz nie bêdzie powtarzany, nawet je li 

bêdzie pozostawa³ wci niêty.   

Typematic Rate (Chars/Sec)

Je li w³¹czona jest funkcja automatycznego powtarzania wci niêtych klawiszy, 

mo¿na ustawiæ czêstotliwo æ, z jak¹ klawisze te s¹ powtarzane. 

Normal Klawiatura

Fast Zestaw uk³adów

Enabled 
W³¹czona funkcja automatycznego powtarzania wci niê-

tych klawiszy 

Disabled 
Wy³¹czona funkcja automatycznego powtarzania wci niê-

tych klawiszy 

6 6 znaków na sekundê

8 8 znaków na sekundê 

10 10 znaków na sekundê 

12 12 znaków na sekundê 

15 15 znaków na sekundê 

20 20 znaków na sekundê 

24 24 znaków na sekundê 

30 30 znaków na sekundê 
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Typematic Delay (Msec)

Je li w³¹czona jest funkcja automatycznego powtarzania wci niêtych klawiszy, 

mo¿na ustawiæ przerwê miêdzy pierwszym naci niêciem klawisza a rozpoczêciem 

powtarzania.  

Halt On

To ustawienie okre la, przy jakich b³êdach test POST bêdzie siê zatrzymywa³.  

Date and Time 

Ta opcja s³u¿y do ustawiania daty i godziny.  

250 250 milisekund

500 500 milisekund

750 750 milisekund 

1000 1000 milisekund

ALL errors
System zatrzymuje siê w przypadku wyst¹pienia 

dowolnego b³êdu.

No errors
System nie zatrzymuje siê w przypadku 

wyst¹pienia jakiegokolwiek b³êdu.

ALL, But keyboard
System zatrzymuje siê w przypadku wyst¹pienia 

dowolnego b³êdu poza b³êdami klawiatury.  

ALL, But diskette
System zatrzymuje siê w przypadku wyst¹pienia 

dowolnego b³êdu poza b³êdami napêdu dyskietek.

ALL, But disk/key

System zatrzymuje siê w przypadku wyst¹pienia 

dowolnego b³êdu poza b³êdami napêdu dyskietek i 

klawiatury.
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Advanced Setup

Funkcje te s³u¿¹ do konfigurowania zaawansowanych ustawieñ sprzêtowych. Aby 

modyfikowaæ te ustawienia, niezbêdna jest obszerna wiedza na temat 

funkcjonowania sprzêtu komputerowego. Nieprawid³owe skonfigurowanie tych 

ustawieñ mo¿e powodowaæ niew³a ciwe dzia³anie komputera.  

Cache Control 

To ustawienie w³¹cza lub wy³¹cza wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ pamiêæ podrêczn¹ 

procesora. Po w³¹czeniu pamiêci podrêcznej zwiêksza siê ogólna wydajno æ 

systemu.  

ROM Shadowing 

Video BIOS Shadow

To ustawienie okre la, czy BIOS karty graficznej jest kopiowany do pamiêci RAM. 

Po w³¹czeniu tej funkcji zwiêksza siê wydajno æ karty graficznej.  

Power Management Setup

Opcje tego menu umo¿liwiaj¹ skonfigurowanie systemu tak, aby wykorzystywa³ 

najbardziej skuteczne metody oszczêdzania energii, a jednocze nie dzia³a³ w 

sposób dostosowany do indywidualnego stylu u¿ytkowania komputera.  

APM 

Video Off Option

Od tego ustawienia zale¿y, kiedy mechanizm zarz¹dzania zasilaniem wy³¹czy kartê 

graficzn¹.  

Enabled Cieñ karty graficznej jest w³¹czony

Disabled Cieñ karty graficznej jest wy³¹czony

Always On Karta graficzna jest zawsze w³¹czona.

Suspend -> off
Karta graficzna jest wy³¹czona, gdy system jest w 

trybie zawieszenia.  

Susp, Stby -> off
Karta graficzna jest wy³¹czona, gdy system jest w 

trybie zawieszenia lub gotowo ci.
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Video Off Method

To ustawienie decyduje o metodzie wygaszania obrazu na monitorze.  

Activity Monitor 

MODEM Use IRQ 

To ustawienie s³u¿y do wyboru przerwania u¿ywanego przez modem.

Opcje do wyboru: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, NA

HDD Ports Activity 

Gdy opcja ta jest w³¹czona, wszystkie operacje wykonywane na dysku twardym lub 

napêdzie dyskietek bêd¹ uaktywnia³y komputer ze stanu obni¿onego poboru mocy 

lub ze stanu gotowo ci.  

COM Ports Activity 

Gdy opcja ta jest w³¹czona, wszystkie operacje wykonywane na portach COM 

(portach szeregowych lub modemie) bêd¹ uaktywnia³y komputer ze stanu 

obni¿onego poboru mocy lub ze stanu gotowo ci.

LPT Ports Activity 

Gdy opcja ta jest w³¹czona, wszystkie operacje wykonywane na portach 

równoleg³ych bêd¹ uaktywnia³y komputer ze stanu obni¿onego poboru mocy lub ze 

stanu gotowo ci.

All Mode -> off
Karta graficzna jest wy³¹czona we wszystkich 

trybach.  

V/H SYNC+Blank

To ustawienie sprawia, ¿e system wy³¹cza porty 

synchronizacji pionowej i poziomej i zapisuje puste 

sygna³y do bufora graficznego.  

Blank Screen
Ta opcja sprawia, ¿e system zapisuje puste 

sygna³y do bufora graficznego.  

DPMS Supported
Inicjacja sygnalizacji zarz¹dzania zasilaniem 

monitora. 
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VGA Activity 

Gdy opcja ta jest w³¹czona, wszystkie operacje przechodz¹ce przez kontroler 

graficzny bêd¹ uaktywnia³y komputer ze stanu obni¿onego poboru mocy lub ze 

stanu gotowo ci. 

Dowolne z przerwañ (IRQ) znajduj¹cych siê na poni¿szej li cie mo¿na okre liæ jako 

wyj¹tek niepowoduj¹cy uaktywniania systemu ani wprowadzania go w inny stan 

zarz¹dzania zasilaniem. Urz¹dzenie wej cia/wyj cia wysy³a sygna³y do systemu 

operacyjnego, powoduj¹c wyst¹pienie przerwania. Gdy system operacyjny jest 

gotowy, by odpowiedzieæ na sygna³, sam dokonuje przerwania i wykonuje us³ugê.  

Opcja: Enabled

IRQ3 (COM2)

IRQ4 (wolne)

IRQ5 (audio)

IRQ6 (napêd dyskietek)

IRQ7 (LPT1)

IRQ8 (alarm zegara)

IRQ9 (przekierowanie IRQ2)

IRQ10 (zarezerwowane)

IRQ11 (zarezerwowane)

IRQ12 (mysz PS/2)

IRQ13 (koprocesor)

IRQ14 (dysk twardy)

IRQ15 (zarezerwowane)
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Automatic Power On

To ustawienie s³u¿y do definiowania metod zautomatyzowanego uaktywniania 

komputera.  

uaktywnianie, gdy modem wykryje po³¹czenie przychodz¹ce; 

uaktywnianie o konkretnej godzinie; 

uaktywnianie, gdy interfejs sieciowy wykryje przychodz¹cy pakiet danych; 

uaktywnianie, gdy jest aktywny sygna³ PCIPME;

uaktywnianie, gdy zostanie naci niêty dowolny klawisz na klawiaturze. 

Mo¿na te¿ zdefiniowaæ sposób dzia³ania przycisku zasilania. System mo¿e siê 

wy³¹czaæ natychmiast po jego naci niêciu lub po przytrzymaniu go przez cztery 

sekundy.  

ACPI suspend Type

To ustawienie decyduje o typie trybu zawieszenia.  

Clock Generator Configuration

To ustawienie umo¿liwia zmianê szybko ci taktowania procesora, pamiêci SDRAM, 

pamiêci DIMM i magistrali PCI.  

Set Password

Ta opcja umo¿liwia ustawienie has³a ograniczaj¹cego dostêp do programu Setup 

lub do samego systemu. Pozwala tak¿e na zmianê lub usuniêcie wcze niej 

ustawionego has³a.  

Je li ustawi siê has³o wej cia do programu Setup, nale¿y je wprowadzaæ przy 

ka¿dym uruchomieniu tego programu. Dopóki nie wprowadzi siê poprawnego has³a, 

nie mo¿na wej æ do programu Setup.  

Je li ustawi siê has³o systemowe, nale¿y je wpisywaæ przy ka¿dym uruchomieniu 

systemu. 

S1(POS) Stan zawieszenia przy w³¹czonym zasilaniu

S3(STR) Stan zawieszenia zapisany w pamiêci RAM
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Wiêcej informacji na temat ustawiania has³a systemowego i has³a programu Setup 

znajduje siê w podrozdziale Halt On  na stronie 6-17.
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U¿ywanie innych narzêdzi konfiguracyjnych 

W programie Setup mo¿na wy wietliæ lub zmieniæ ustawienia konfiguracyjne 

wiêkszo ci fabrycznie zainstalowanych elementów wyposa¿enia. Jednak 

zainstalowanie ca³kiem nowego elementu wyposa¿enia mo¿e wymagaæ u¿ycia 

innych narzêdzi konfiguracyjnych.  

System Windows 98 jest wyposa¿ony w Mened¿era urz¹dzeñ, który przydaje siê do 

wy wietlania i zmiany zasobów systemów u¿ywanych przez elementy wyposa¿enia 

komputera. Patrz podrozdzia³ U¿ywanie Mened¿era urz¹dzeñ Windows 98  na 

stronie 7-4 .

Do nowo kupowanych elementów wyposa¿enia, które maj¹ zostaæ zainstalowane w 

komputerze, mog¹ byæ za³¹czane narzêdzia konfiguracyjne lub nowe sterowniki.  

Wiêcej informacji na ten temat znajduje siê w dokumentacji tych elementów 

wyposa¿enia.  
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Czê æ 4. Modernizacja i wymiana elementów 

wyposa¿enia

W tej czê ci znajduj¹ siê informacje przydatne podczas instalowania lub wymiany 

elementu sprzêtowego zainstalowanego fabrycznie. Zawiera ona nastêpuj¹ce 

rozdzia³y:

"Rozdzia³ 7. Przygotowanie do modernizacji" na stronie 7-1

Ten rozdzia³ pomaga w przygotowaniach do instalowania lub wymiany kart, 

napêdów lub komponentów p³yty g³ównej komputera.

"Rozdzia³ 8. Instalowanie i usuwanie kart oraz napêdów" na stronie 8-1

Ten rozdzia³ zawiera instrukcje instalowania i wymiany kart oraz napêdów.

"Rozdzia³ 9. Dodawanie i wymiana elementów p³yty g³ównej" na 

stronie 9-1

Ten rozdzia³ zawiera instrukcje instalowania i wymiany elementów sprzêtowych 

p³yty g³ównej.
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Rozdzia³ 7. Przygotowanie do modernizacji

Modernizacja komputera polega na instalowaniu lub wymianie kart, napêdów lub 

elementów p³yty g³ównej. Wystarczy po wiêciæ nieco czasu na ocenê nowych 

elementów wyposa¿enia i zaplanowanie zmian elementów wyposa¿enia, aby 

modernizacja przebiega³a znacznie sprawniej.  

Od rodzaju sprzêtu, jaki zamierza siê zainstalowaæ lub wymieniæ, zale¿y np., czy 

nale¿y zaczynaæ instalowanie lub wymianê z komputerem w³¹czonym, czy te¿ 

wy³¹czonym.  

W trakcie przygotowañ do instalowania lub wymiany elementów wyposa¿enia 

jednostki systemowej nale¿y przestrzegaæ zaleceñ zamieszczonych w 

nastêpuj¹cych podrozdzia³ach:  

Ocena nowych elementów wyposa¿enia  na stronie 7-2

Planowanie zmian elementów wyposa¿enia  na stronie 7-3

Rozstrzyganie konfliktów zasobów  na stronie 7-4

Otwieranie jednostki systemowej  na stronie 7-6

Wnêtrze jednostki systemowej  na stronie 7-8
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Ocena nowych elementów wyposa¿enia

W dokumentacji za³¹czonej do nowego elementu wyposa¿enia powinny siê 

znajdowaæ informacje na temat niezbêdnych ustawieñ, a tak¿e instrukcje 

instalowania danego elementu wyposa¿enia. Dokumentacjê nale¿y przeczytaæ 

bardzo dok³adnie. 

Dodatek A: Rozk³ad modu³ów pamiêci.  zawiera informacje przydatne wówczas, 

je li dokumentacja odwo³uje siê do informacji o adresach wej cia/wyj cia, 

przerwaniach lub przypisanych kana³ach DMA komputera.

Konflikty z zasobami systemowymi u¿ywanymi przez 
karty

Nowo zainstalowany element wyposa¿enia mo¿e próbowaæ u¿ywaæ zasobu 

systemowego, który jest ju¿ przypisany.  

Po zainstalowaniu karty PCI BIOS automatycznie j¹ wykrywa, przypisuje jej wolne 

zasoby systemowe i konfiguruje komputer tak, aby móg³ on korzystaæ z karty.  

Postêpuj zgodnie z procedur¹ opisan¹ w podrozdziale Rozstrzyganie konfliktów 

zasobów  na stronie 7-4.

Konflikty z innymi zasobami systemowymi

Je li zainstalowany element wyposa¿enia powoduje konflikty z innymi zasobami 

systemowymi, przy pierwszym w³¹czeniu komputera po jego zainstalowaniu mo¿e 

siê pojawiæ komunikat o b³êdzie. W takiej sytuacji nale¿y zmieniæ przypisanie 

zasobów systemowych za pomoc¹ Mened¿era urz¹dzeñ Windows 98. 

Odpowiednie instrukcje znajduj¹ siê w podrozdziale U¿ywanie Mened¿era 

urz¹dzeñ Windows 98  na stronie 7-4.

Przeczytaj te¿ informacje o zasobach systemowych w Dodatku A: Rozk³ad 

modu³ów pamiêci .
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 Planowanie zmian elementów wyposa¿enia

Przed od³¹czeniem kabli od jednostki systemowej, zdjêciem obudowy i 

rozpoczêciem instalowania lub usuwania elementów wyposa¿enia nale¿y mieæ 

wiadomo æ, jak nowy element wyposa¿enia bêdzie wspó³pracowa³ z 

dotychczasowym sprzêtem. Nale¿y te¿ na bie¿¹co zapisywaæ dokonywane zmiany.  

Przed przyst¹pieniem do dalszych czynno ci nale¿y przeczytaæ poprzedni 

podrozdzia³ Ocena nowych elementów wyposa¿enia  na stronie 7-2.

Zapisywanie zmian

Ka¿dy fakt zainstalowania lub usuniêcia elementu wyposa¿enia nale¿y na bie¿¹co 

zapisywaæ. Nale¿y zapisywaæ m.in. nastêpuj¹ce informacje: 

zmiany po³o¿enia zworek; 

po³¹czenia kabli napêdów i kart z p³yt¹ g³ówn¹; 

zmiany ustawieñ zapisanych w pamiêci CMOS dokonane w programie Setup;

zmiany ustawieñ dokonane w innych narzêdziach konfiguracyjnych, np. w 

Mened¿erze urz¹dzeñ Windows 98 lub w programie za³¹czonym do nowego 

elementu wyposa¿enia.  
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Rozstrzyganie konfliktów zasobów

U¿ywanie programu Setup

System BIOS (Basic Input/Output System) komputera automatycznie wykrywa 

wiêkszo æ zmian w elementach wyposa¿enia i odpowiednio aktualizuje w³a ciwe 

ustawienia konfiguracyjne pamiêci CMOS w programie Setup. Je li ustawienia 

pamiêci CMOS nie zostan¹ automatycznie zaktualizowane, pojawi siê komunikat 

przypominaj¹cy o konieczno ci rêcznego wprowadzenia zmian.  

Aby rozstrzygn¹æ konflikty zasobów miêdzy urz¹dzeniami systemowymi w 

programie Setup, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci:  

1. Uruchom program Setup. Instrukcje, jak to zrobiæ, znajduj¹ siê w 

podrozdziale Uruchamianie programu Setup  na stronie 6-4.

2. W menu Configuration/Setup Utility wybierz opcjê PnP/PCI Option.

3. Zaznacz parametr Reset configuration Data i ustaw go na Enabled, aby 

skasowaæ przydzia³y zasobów wszystkich zainstalowanych kart.  

Po wykonaniu tych kroków przejd  do nastêpnego podrozdzia³u, aby dowiedzieæ 

siê, jak przypisaæ zasoby systemowe elementom wyposa¿enia w Mened¿erze 

urz¹dzeñ Windows 98.  

U¿ywanie Mened¿era urz¹dzeñ Windows 98 

Mened¿er urz¹dzeñ Windows 98 umo¿liwia weryfikacjê ustawieñ urz¹dzeñ w 

systemie, a tak¿e rozstrzyganie konfliktów zasobów systemowych, np. dotycz¹cych 

przerwañ (IRQ) lub DMA (Direct Memory Access).  

Aby uruchomiæ Mened¿era urz¹dzeñ i zmieniæ ustawienia urz¹dzeñ, wykonaj 

nastêpuj¹ce czynno ci:  

1. Na pulpicie Windows 98 kliknij dwukrotnie ikonê Mój komputer.

2. W oknie Mój komputer kliknij dwukrotnie ikonê Panel sterowania.

3. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonê System. 

4. W oknie W³a ciwo ci: System kliknij zak³adkê Mened¿er urz¹dzeñ. 

5. Zaznacz jedno z urz¹dzeñ i kliknij przycisk W³a ciwo ci. Pojawi siê okno 

dialogowe przedstawiaj¹ce w³a ciwo ci urz¹dzenia.  
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6. Wprowad  w ustawieniach zmiany, dziêki którym zostan¹ usuniête konflikty z 

innymi urz¹dzeniami.  

7. Kliknij przycisk OK.
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Otwieranie jednostki systemowej 

Otwieraj¹c jednostkê systemow¹, musisz przestrzegaæ specjalnych zasad 

bezpieczeñstwa, aby nie uszkodziæ komputera.

Zasady bezpieczeñstwa 

Zanim otworzysz jednostkê systemow¹, przeczytaj podrozdzia³ Informacje 

dotycz¹ce bezpieczeñstwa  na stronie xi.

Zdejmuj¹c obudowê z jednostki systemowej, wykonaj dla bezpieczeñstwa 

w³asnego i sprzêtu nastêpuj¹ce czynno ci: 

1. Je li komputer jest w jakimkolwiek z trybów oszczêdzania energii, najpierw 

go zamknij.  

2. Wy³¹cz komputer i wszystkie pod³¹czone do niego urz¹dzenia wyposa¿one 

we w³asne przyciski zasilania.  

3. Wyjmij wszystkie kable zasilania z gniazd sieci elektrycznej.

4. Od³¹cz wszystkie kable komunikacyjne (np. kable modemu lub sieci) od 

gniazd sieci telekomunikacyjnej.

5. Od³¹cz od komputera wszystkie kable, czyli kable zasilania, kable sygna³owe 

urz¹dzeñ zewnêtrznych, kable komunikacyjne i wszystkie inne kable 

pod³¹czone do komputera. 

6. Szczegó³owe instrukcje zdejmowania obudowy znajduj¹ siê w nastêpnym 

podrozdziale.  

Zdejmowanie górnej pokrywy

Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci, aby zdj¹æ górn¹ pokrywê jednostki systemowej: 

Wa¿ne: Przed wykonaniem nastêpnych kroków przeczytaj 

Zasady bezpieczeñstwa  na stronie 7-6, aby 

dowiedzieæ siê, jak roz³¹czaæ kable.  
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1. Odkrêæ cztery wkrêty mocuj¹ce górn¹ pokrywê do tylnej ciany jednostki 

systemowej. 

2. Trzymaj¹c pokrywê z obu stron, popchnij j¹ do ty³u o oko³o 25 mm.

3. Unie  górn¹ pokrywê i od³ó¿ j¹. 

4. Dotknij nielakierowanej metalowej ramy jednostki systemowej, aby pozbyæ 

siê ³adunków elektrostatycznych z w³asnego cia³a. Nie dotykaj ¿adnych 

elementów wewnêtrznych, zanim nie dotkniesz ramy. Nie dotykaj ¿adnych 

elementów opatrzonych plakietk¹ ostrzegaj¹c¹ przed napiêciem. 
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Wnêtrze jednostki systemowej 

Po zdjêciu pokrywy z jednostki systemowej wygl¹da ona tak, jak na poni¿szej 

ilustracji.  

 Wa¿ne: Na nastêpnej stronie znajduje siê opis elementów wyposa¿enia 

znajduj¹cych siê we wnêtrzu jednostki systemowej.  

W komputerze s¹ cztery wnêki, do których mo¿na w³o¿yæ maksymalnie dwa napêdy 

5,25 cala i dwa napêdy 3,5 cala.  

Napêdy dyskietek s¹ pod³¹czone poprzez standardowy w tego rodzaju 

urz¹dzeniach interfejs AT (Advanced Technology). Dyski twarde s¹ pod³¹czone 

przez interfejs IDE (Integrated Drive Electronics) AT. Komputer obs³uguje 

pod³¹czanie dysków twardych w technologii AT wed³ug standardu ANSI (American 

National Standards Institute). 

W komputerze znajduj¹ siê gniazda kart umo¿liwiaj¹ce instalowanie dodatkowych 

kart rozszerzeñ. W systemie mo¿na instalowaæ karty standardu PCI (Peripheral 

Component Interconnect). 

Elementy znajduj¹ce siê we wnêtrzu jednostki systemowej s¹ przedstawione na 

poprzedniej ilustracji. Ich lista wraz z opisem poszczególnych elementów 

wyposa¿enia znajduje siê poni¿ej.  
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Zasilacz.  System jest fabrycznie wyposa¿ony w zasilacz.

Wnêka 1.  W tej wnêce mo¿na zainstalowaæ napêd 5,25 cala po³ówkowej 

wysoko ci, np. napêd dyskietek, dysk twardy, napêd ta m lub napêd CD-

ROM. Zazwyczaj w tej wnêce znajduje siê fabrycznie zainstalowany napêd 

CD-ROM.  

Wnêka 2.  W tej wnêce mo¿na zainstalowaæ urz¹dzenie 5,25 cala, np. 

napêd dyskietek 5,25 cala, napêd CD-ROM lub napêd DVD-ROM. Mo¿na 

tak¿e zainstalowaæ zestaw monta¿owy 3,5 cala do wnêk 5,25 cala.  

Wnêka 3.  W tej wnêce mo¿na zainstalowaæ 3,5-calowy p³aski dysk twardy 

IDE. Zazwyczaj znajduje siê w niej fabrycznie zainstalowany dysk twardy. 

Wnêka 4.  W tej wnêce mo¿na zainstalowaæ 3,5-calowy p³aski napêd, np. 

dyskietek lub ta m. Zazwyczaj ten pierwszy jest zainstalowany fabrycznie. 

P³yta g³ówna.  P³yta g³ówna jest przymocowana do podstawy ramy 

wkrêtami.

Miejsce na gniazdo g³o ników (tylko do g³o ników bez w³asnego 

zasilania)  

Gniazda rozszerzeñ.  Na p³ycie g³ównej znajduj¹ siê trzy gniazda 

rozszerzeñ s³u¿¹ce do instalowania kart zgodnych ze specyfikacj¹ PCI 

(Peripheral Component Interconnect). Karty te nazywa siê zazwyczaj 

kartami PCI. 

Karta modemu.  System mo¿e byæ fabrycznie wyposa¿ony w faks-

modem V.90. Wiêcej informacji na temat modemów znajduje siê w 

Dodatku B: Funkcje modemu  na stronie B-1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Rozdzia³ 8. Instalowanie i usuwanie kart oraz 

napêdów

Zanim przyst¹pisz do pracy z elementami wyposa¿enia we wnêtrzu jednostki 

systemowej, przeczytaj nastêpuj¹ce podrozdzia³y: 

Ocena nowych elementów wyposa¿enia  na stronie 7-2

Ten podrozdzia³ zawiera to, co nale¿y wiedzieæ o mo¿liwo ci wyst¹pienia 

konfliktów zasobów systemowych. Nowy element wyposa¿enia mo¿e usi³owaæ 

u¿yæ zasobu, który jest ju¿ przypisany innemu elementowi wyposa¿enia.  

Planowanie zmian elementów wyposa¿enia  na stronie 7-3

Ten rozdzia³ zawiera istotne informacje o planowaniu zmian elementów 

wyposa¿enia i zapisywaniu zmian w ustawieniach sprzêtu. Przestrzegaj¹c 

zaleceñ zawartych w tym podrozdziale, mo¿na unikn¹æ wielokrotnego 

wykonywania tych samych czynno ci.  

Rozstrzyganie konfliktów zasobów  na stronie 7-4

Ten podrozdzia³ jest przydatny w zapobieganiu konfliktom zasobów 

systemowych, które mog¹ wyst¹piæ po zainstalowaniu nowych kart lub 

napêdów. 
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Rozstrzyganie konfliktów z zainstalowanymi kartami

W przypadku komputerów z fabrycznie zainstalowan¹ kart¹ modemu, informacje 

zawarte w tym podrozdziale mog¹ pomóc w rozstrzygniêciu konfliktów, jakie mog¹ 

wyst¹piæ miêdzy nowym elementem wyposa¿enia a kart¹ modemu.  

Je li po zainstalowaniu nowej opcji wyposa¿enia modem lub nowa opcja 

wyposa¿enia nie dzia³a, sprawd  w Mened¿erze urz¹dzeñ Windows 98, jakich 

zasobów u¿ywa karta modemu, a jakich nowo zainstalowana opcja wyposa¿enia. 

Gdyby oba urz¹dzenia usi³owa³y u¿ywaæ tych samych zasobów, sprawd  w 

dokumentacji nowego urz¹dzenia, jak zmieniæ zasoby przez nie u¿ywane.  

Je li zasobów nowego urz¹dzenia nie mo¿na zmieniæ, zmieñ zasoby karty modemu 

w Mened¿erze urz¹dzeñ.  

Ustawianie konfiguracji karty modemu 

Je li komputer jest wyposa¿ony w modem, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci, aby 

wy wietliæ przerwania, jakich on u¿ywa lub zmieniæ jego adresy wej cia/wyj cia i 

przedzia³ pamiêci.  

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonê Mój komputer i wybierz z menu 

polecenie W³a ciwo ci.

2. W oknie W³a ciwo ci: System kliknij zak³adkê Mened¿er urz¹dzeñ.

3. Kliknij opcjê Wy wietl wed³ug typów.

4. Wykonaj jedn¹ z nastêpuj¹cych czynno ci: 

Aby zmieniæ lub wy wietliæ adresy wej cia/wyj cia albo wy wietliæ numer 

przerwania, kliknij dwukrotnie pozycjê modemu na li cie i rozwiñ j¹. 

Nastêpnie przejd  do kroku 5. 

Aby zmieniæ lub wy wietliæ adresy pamiêci albo wy wietliæ numer 

przypisanego przerwania, kliknij dwukrotnie pozycjê HCFMODEM na li cie 

i rozwiñ j¹. Nastêpnie przejd  do kroku 5. 

5. Kliknij dwukrotnie pozycjê Modem, która pojawi siê na rozwiniêtej li cie.  

6. W oknie W³a ciwo ci: Modem kliknij zak³adkê Zasoby.

Je li potrzebujesz pomocy w u¿ywaniu Mened¿era urz¹dzeñ, naci nij klawisz F1, 

aby wy wietliæ pomoc online.
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Aby zmiany dokonane w Mened¿erze urz¹dzeñ zaczê³y obowi¹zywaæ, nale¿y 

zrestartowaæ komputer.  
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Zasady pracy z elementami wyposa¿enia we wnêtrzu 

jednostki systemowej

Je li nie zdj¹³e  jeszcze obudowy z jednostki systemowej, przeczytaj podrozdzia³ 

"Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa" na stronie xi, a nastêpnie podrozdzia³ 

Otwieranie jednostki systemowej  na stronie 7-6.

Je li zamierzasz zainstalowaæ zarówno kartê, jak i napêd, zainstaluj lub wymieñ 

napêd przed zainstalowaniem lub wymian¹ karty. Je li zamierzasz tak¿e 

wprowadzaæ zmiany na p³ycie systemowej, przejd  do Rozdzia³u 9, zakoñcz pracê 

z elementami na p³ycie g³ównej i dopiero wtedy rozpocznij instalowanie napêdów 

lub kart.  

Przed zainstalowaniem lub usuniêciem kart lub napêdów w jednostce systemowej 

wykonaj procedury opisane w nastêpuj¹cych podrozdzia³ach: 

"Instalowanie i usuwanie kart" na stronie 8-5

"Instalowanie i usuwanie napêdów" na stronie 8-7
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Instalowanie i usuwanie kart

Na p³ycie g³ównej znajduj¹ siê trzy z³¹cza kart PCI. 

Instalowanie kart

W komputerze znajduj¹ siê tylko gniazda rozszerzeñ na karty PCI. 

Aby zainstalowaæ karty, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

1. Odkrêæ wkrêt przytrzymuj¹cy os³onê gniazda rozszerzeñ, a nastêpnie zdejmij 

os³onê.  

2. Wyrównaj kartê ze z³¹czem i wsuñ j¹ do niego.  

3. Przymocuj kartê wkrêtem, który zosta³ odkrêcony w kroku 1.   

4. Je li karta jest wyposa¿ona w kable, pod³¹cz je do karty i do w³a ciwych 

z³¹cz p³yty g³ównej lub napêdu CD-ROM.  

5. Ponownie zainstaluj wszystkie elementy wyposa¿enia (oprócz os³ony 

gniazda rozszerzeñ, której teraz nie mo¿na ju¿ za³o¿yæ) i przykrêæ wkrêty, 

które zosta³y odkrêcone w celu zainstalowania karty. 

Wa¿ne:
Pamiêtaj o wykonaniu ca³ej procedury Otwieranie 

jednostki systemowej  na stronie 7-6. Zapewnia to 

roz³adowanie ³adunków elektrostatycznych, które 

mog³y siê na Tobie zgromadziæ.  
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Je li w celu uzyskania dostêpu do z³¹cza karty na p³ycie systemowej by³y 

od³¹czane jakiekolwiek kable, pod³¹cz je z powrotem.

Usuwanie kart 

Aby usun¹æ kartê, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci:

1. Ustaw jednostkê systemow¹ tak, aby mieæ dostêp do karty. 

2. Je li na karcie s¹ kable, od³¹cz je. Pamiêtaj, aby zanotowaæ, gdzie kable by³y 

pod³¹czone. Trzeba je bêdzie pod³¹czyæ z powrotem po ponownym 

zainstalowaniu karty.  

3. Odkrêæ wkrêt przytrzymuj¹cy kartê. 

4. Chwyæ mocno za kartê i wyci¹gnij j¹ ostro¿nie ze z³¹cza.  

5. Je li nie instalujesz karty ponownie, zainstaluj ponownie lub przykrêæ na 

miejsce te elementy wyposa¿enia i wkrêty, które zosta³y wyjête lub 

odkrêcone w celu usuniêcia karty.  

Wa¿ne:

Je li chcesz trwale usun¹æ zainstalowany fabrycznie 

modem lub zast¹piæ go modemem innego typu, usuñ z 

systemu oprogramowanie modemu za pomoc¹ funkcji 

Dodaj/Usuñ programy Panelu sterowania Windows. 

Oprogramowanie modemu trzeba usun¹æ przed 

usuniêciem samego modemu lub zainstalowaniem 

innego.  
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Instalowanie i usuwanie napêdów

W komputerze znajduj¹ siê cztery wnêki, w których mo¿na zainstalowaæ ró¿ne typy 

napêdów. 

Po³o¿enie i opis wnêk znajduje siê w podrozdziale Wnêtrze jednostki systemowej  

na stronie 7-8.

Identyfikacja z³¹cz kabli sygna³owych

Instaluj¹c jakikolwiek napêd, nale¿y pod³¹czyæ jego kabel sygna³owy (tzw. kabel 

danych), który ³¹czy napêd ze z³¹czem na p³ycie systemowej. W poni¿szej tabeli s¹ 

opisane relacje miêdzy poszczególnymi z³¹czami systemu a typami napêdów, które 

u¿ywaj¹ tych po³¹czeñ. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e pierwsze dwa z³¹cza s¹ 

przeznaczone dla napêdów ATAPI IDE/ATA ATAPI (np. dysków twardych i napêdów 

CD-ROM), podczas gdy trzecie z³¹cze jest przeznaczone dla napêdów z 

interfejsem napêdu dyskietek (np. napêdów dyskietek lub napêdów ta m).  

W tej tabeli znajduje siê opis z³¹czy kabli sygna³owych p³yty g³ównej w komputerze 

typu 2193.   

W tej tabeli znajduje siê opis z³¹czy kabli sygna³owych p³yty g³ównej w komputerach 

typu 2194 oraz 6345.   

Z³¹cze p³yty g³ównej Typ interfejsu Typ napêdu u¿ywaj¹cy z³¹cza

Podstawowy IDE  J4 IDE/ATA ATAPI zalecane po³o¿enie dla dysków twardych 

Dodatkowy IDE  J5 IDE/ATA ATAPI zalecane po³o¿enie dla napêdu CD-ROM 

Dyskietka  J14
standardowa 

dyskietka

napêdy dyskietek i ta m

Z³¹cze p³yty g³ównej Typ interfejsu Typ napêdu u¿ywaj¹cy z³¹cza

Podstawowy IDE  J11 IDE/ATA ATAPI zalecane po³o¿enie dla dysków twardych 

Dodatkowy IDE  J12 IDE/ATA ATAPI zalecane po³o¿enie dla napêdu CD-ROM 

Dyskietka  Floppy 1
standardowa 

dyskietka

napêdy dyskietek i ta m
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Przy pod³¹czaniu kabla sygna³owego dysku do jednego z tych z³¹czy nale¿y 

uwa¿aæ, aby styk nr 1 (zazwyczaj zaznaczony kolorowymi paskami lub kropkami) 

le¿¹cy na krawêdzi kabla by³ po tej samej stronie, co styk nr 1 z³¹cza.

W tym komputerze z³¹cza IDE i napêdu dyskietek na p³ycie systemowej oraz kable 

s¹ wyposa¿one w prowadnice, dziêki którym mo¿na wsun¹æ kabel tylko w³a ciw¹ 

stron¹.

Zasady pod³¹czania kabli sygna³owych IDE/ATA 

Na p³ycie systemowej znajduj¹ siê dwa z³¹cza do pod³¹czania kabli sygna³owych 

IDE/ATA. Do ka¿dego z tych z³¹czy mo¿na pod³¹czyæ po dwa napêdy IDE/ATA; 

wystarczy posiadaæ odpowiednie kable. Je li do jednego z³¹cza maj¹ byæ 

pod³¹czone dwa napêdy, jeden z nich musi byæ urz¹dzeniem g³ównym (master), a 

drugi podrzêdnym (slave). Ustawienie zworek na tych napêdach okre la, który z 

nich jest g³ówny, a który podrzêdny.  

Dysk twardy fabrycznie zainstalowany w komputerze jest pod³¹czony do z³¹cza IDE 

1 i jest ustawiony jako urz¹dzenie g³ówne. Je li komputer jest fabrycznie 

wyposa¿ony w napêd CD-ROM, to jest on pod³¹czony do z³¹cza IDE 2 i ustawiony 

jako urz¹dzenie g³ówne.  

Ogólne zasady pod³¹czania kabli sygna³owych IDE/ATA s¹ nastêpuj¹ce: 

je li do z³¹cza jest pod³¹czony tylko jeden napêd, musi byæ on ustawiony jako 

urz¹dzenie g³ówne; 

na ka¿dym z³¹czu tylko jeden napêd mo¿e byæ ustawiony jako urz¹dzenie 

g³ówne i jeden napêd jako urz¹dzenie podrzêdne;  

je li dysk twardy dzieli z³¹cze z napêdem wymagaj¹cym sterownika 

programowego (np. napêdem CD-ROM), dysk twardy musi byæ ustawiony jako 

urz¹dzenie g³ówne, a napêd CD-ROM jako urz¹dzenie podrzêdne.  
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Pod³¹czaj¹c drugi napêd do podstawowego z³¹cza IDE, nale¿y przestrzegaæ 

nastêpuj¹cych zasad:

1. Ustaw nowy napêd jako urz¹dzenie podrzêdne. Odpowiednie informacje 

zawieraj¹ instrukcje dostarczone z nowym napêdem.  

2. Zainstaluj nowy napêd i pod³¹cz go do wolnego z³¹cza na kablu pod³¹czonym 

do podstawowego z³¹cza IDE (w komputerach typu 2193 jest ono oznaczone 

J4, a w komputerach typu 2194 i 6345 - J11).

Instaluj¹c drugi napêd do dodatkowego z³¹cza IDE, nale¿y przestrzegaæ 

nastêpuj¹cych zasad:

1. Zamieñ kabel sygna³owy IDE pod³¹czony do dodatkowego z³¹cza IDE (w 

komputerach typu 2193 jest ono oznaczone J5, a w komputerach typu 2194 i 

6345 - J12) na kabel IDE z dwoma z³¹czami. 

2. Za pomoc¹ zworek nowego napêdu ustaw go jako urz¹dzenie g³ówne lub 

podrzêdne, w zale¿no ci od nastêpuj¹cych okoliczno ci: 

Je li fabrycznie zainstalowany napêd jest napêdem CD-ROM (lub 

dowolnym innym napêdem innym ni¿ dysk twardy), a instalowany napêd 

jest dyskiem twardym, ustaw nowy napêd jako urz¹dzenie g³ówne. 

Nastêpnie ustaw fabrycznie zainstalowany napêd jako urz¹dzenie 

podrzêdne. Zworki s³u¿¹ce do ustawienia urz¹dzenia jako g³ówne lub 

podrzêdne znajduj¹ siê zazwyczaj z ty³u napêdu.  

Je li fabrycznie zainstalowany napêd jest dyskiem twardym, ustaw nowy 

napêd jako urz¹dzenie podrzêdne.  

3. Zainstaluj nowy napêd. 
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Usuwanie napêdu dyskietek

Aby wymieniæ napêd dyskietek, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci:

1. Od³¹cz kabel zasilania i kabel sygna³owy z ty³u napêdu dyskietek.

2. Otwórz zatrzask przytrzymuj¹cy dó³ szuflady monta¿owej napêdu.

3. Przesuñ szufladê monta¿ow¹ napêdu do ty³u komputera i wyjmij j¹.

4. Odkrêæ cztery wkrêty (po dwa po ka¿dej stronie) mocuj¹ce napêd dyskietek 

do szuflady monta¿owej.  

5. Wyci¹gnij napêd dyskietek z szuflady monta¿owej. 

6. Wykonaj tê sam¹ procedurê w odwrotnej kolejno ci, aby zainstalowaæ nowy 

napêd.  
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Usuwanie napêdu CD-ROM

Aby wymieniæ napêd CD-ROM, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci:

1. Od³¹cz od napêdu CD-ROM kabel zasilania, kabel audio i kabel sygna³owy. 

2. Odkrêæ cztery wkrêty (po dwa po ka¿dej stronie) mocuj¹ce napêd CD-ROM 

do ramy.

3. Otwórz drzwiczki z przodu komputera.

4. Przesuñ napêd CD-ROM do przodu przez otwór i wyjmij go. 

5. Wykonaj tê sam¹ procedurê w odwrotnej kolejno ci, aby zainstalowaæ nowy 

napêd. 
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Usuwanie dysku twardego

Aby wymieniæ lub usun¹æ dysk twardy, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci:

1. Pamiêtaj o od³¹czeniu kabli zasilania i kabli sygna³owych z napêdów CD-

ROM i dyskietek.

2. Otwórz zatrzask przytrzymuj¹cy dó³ szuflady monta¿owej napêdu.

3. Przesuñ szufladê monta¿ow¹ napêdu do ty³u komputera i wyjmij j¹.

4. Odkrêæ cztery wkrêty (po dwa po ka¿dej stronie) mocuj¹ce dysk twardy do 

szuflady monta¿owej.

5. Wyci¹gnij dysk twardy z szuflady monta¿owej.  

6. Wykonaj tê sam¹ procedurê w odwrotnej kolejno ci, aby zainstalowaæ nowy 

napêd. 
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 Instalowanie napêdu we wnêce 2 

Zanim zaczniesz instalowaæ napêd we wnêce 2, przeczytaj nastêpuj¹ce uwagi: 

W tej wnêce mo¿na zainstalowaæ zarówno napêd 5,25 cala, jak i 3,5 cala. Je li 

zamierzasz zainstalowaæ w tej wnêce napêd 3,5 cala, musisz najpierw nabyæ 

dostêpny w handlu zestaw monta¿owy 3,5 cala do wnêk 5,25 cala. Wraz z 

zestawem monta¿owym dostarczane s¹ instrukcje, jak zainstalowaæ napêd w 

zestawie monta¿owym. 

Je li instalujesz napêd IDE, sprawd  w otrzymanych wraz z nim instrukcjach, 

jak przestawiæ zworkê napêdu w po³o¿enie slave (podrzêdny). 

Aby zainstalowaæ napêd we wnêce 2, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci:  

1. Otwórz drzwiczki napêdów. Trzymaj¹c palec wskazuj¹cy na lewej krawêdzi 

panelu wnêki, popchnij go w prawo, a nastêpnie wywa¿ go do przodu i wyjmij. 

Je li masz trudno ci z ustawieniem palca na lewej krawêdzi panelu wnêki, 

mo¿esz zyskaæ lepszy dostêp do niego, przymykaj¹c lekko drzwiczki. 

Zachowaj panel wnêki. 
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2. Wyjmij metalow¹ p³ytê wnêki, wykonuj¹c nastêpuj¹ce czynno ci:

a. Do otworu w rodku p³yty wsuñ du¿y p³aski wkrêtak i przekrêcaj go, a¿ 

p³yta wygnie siê na tyle, ¿eby mo¿na j¹ by³o chwyciæ palcami.  

b. Wyginaj p³ytê palcami w obie strony, a¿ uda siê j¹ wyj¹æ z ramy.  

c. Wyrzuæ metalow¹ p³ytê wnêki. 

3. Wsuñ nowy napêd do wnêki 2.

4. Odszukaj w³a ciwe z³¹cze kabla sygna³owego i wolne z³¹cze zasilania; 

pod³¹cz te z³¹cza do napêdu. Upewnij siê, ¿e z³¹cza s¹ dobrze 

przymocowane. 

5. Ustaw napêd tak, aby cztery otwory wkrêtów monta¿owych napêdu le¿a³y 

równo z czterema otworami na ramie. Nastêpnie prze³ó¿ wkrêty monta¿owe 

przez otwory ramy do napêdu.  

6. Instaluj¹c napêd z w³asnym panelem czo³owym, np. napêd dyskietek, napêd 

ta m lub napêd DVD-ROM, ustaw napêd tak, aby przód tego panelu by³ 

wyrównany z przednim panelem komputera. 

7. Przykrêæ wszystkie cztery wkrêty monta¿owe. 

8. Instaluj¹c napêd bez w³asnego panela czo³owego, za³ó¿ ponownie usuniêty 

wcze niej panel wnêki.  

Wa¿ne:

Je li podczas instalacji napêdu IDE okazuje siê, ¿e 

wolne z³¹cze kabla IDE nie dochodzi do nowego 

napêdu, od³¹cz z³¹cze na koñcu kabla od fabrycznie 

zainstalowanego dysku twardego i pod³¹cz do niego 

nowy napêd. Nastêpnie do wolnego z³¹cza pod³¹cz 

fabrycznie zainstalowany dysk twardy.  

Vegas.book  Page 14  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



Instalowanie i usuwanie kart oraz napêdów 8-15

Aktualizacja ustawieñ pamiêci CMOS w programie 

Setup

Po zainstalowaniu lub wymianie karty PCI, pamiêci i napêdów IDE system BIOS 

(Basic Input/Output System) komputera wykrywa wprowadzone zmiany i 

automatycznie uaktualnia ustawienia w pamiêci CMOS. 

Natomiast inne rodzaje urz¹dzeñ, np. napêdy dyskietek, wymagaj¹ wej cia do 

programu Setup i rêcznego przypisania im zasobów (przerwañ).  

Karty

W kartach PCI nie ma zworek ani prze³¹czników, wiêc nie wymagaj¹ one ¿adnych 

czynno ci konfiguracyjnych przed instalowaniem. Karta jest po zainstalowaniu 

rozpoznawana przez system, a zazwyczaj tak¿e automatycznie konfigurowana. W 

Mened¿erze urz¹dzeñ Windows 98 mo¿na wy wietlaæ zasoby przypisane karcie i 

ewentualnie je zmieniæ. 

Mog¹ wyst¹piæ sytuacje, w których nale¿y wej æ do programu Setup, aby 

rozstrzygn¹æ konflikt zasobów. Szczegó³owe informacje na ten temat znajduj¹ siê w 

podrozdziale "Devices and I/O Ports" na stronie 6-11.

Napêdy

Je li instalowany jest napêd dyskietek, nale¿y sprawdziæ jego wielko æ i pojemno æ, 

aby wprowadziæ niezbêdne zmiany w programie Setup. Aby okre liæ rozmiar 

napêdu i jego pojemno æ, w menu Configuration/Setup Utility wybierz opcjê 

Devices and I/O Ports. Informacje na temat tej opcji znajduj¹ siê w podrozdziale 

"Diskette Drive A" na stronie 6-11.

Je li zostanie usuniêty napêd dyskietek, dysk twardy lub napêd CD-ROM, test 

POST wy wietli komunikat o b³êdzie. Sprawd  w programie Setup, czy informacje 

zapisane automatycznie przez BIOS s¹ poprawne. Przy okazji mo¿na te¿ 

sprawdziæ, czy pozosta³e napêdy s¹ prawid³owo zainstalowane.  

W menu Configuration/Setup Utility wybierz opcjê Devices and I/O Ports i sprawd  

ustawienia napêdów. Informacje na ten temat zawiera strona 6-6.
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Zazwyczaj BIOS automatycznie wykrywa dysk twardy oraz napêd CD-ROM 

podczas testu POST i wy wietla ich dane na ekranie.
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Rozdzia³ 9. Dodawanie i wymiana elementów 

p³yty g³ównej

Aby wykonywaæ jakiekolwiek operacje na elementach p³yty g³ównej, nale¿y 

najpierw od³¹czyæ system i zdj¹æ obudowê jednostki systemowej. Przed zdjêciem 

obudowy lub przyst¹pieniem do wykonywania operacji na elementach 

wewnêtrznych nale¿y przeczytaæ podrozdzia³ Informacje dotycz¹ce 

bezpieczeñstwa  na stronie xi. Je li jednostka systemowa jest jeszcze zas³oniêta 

obudow¹, przeczytaj podrozdzia³ Otwieranie jednostki systemowej  na stronie 7-6.

Aby uzyskaæ dostêp do sekcji p³yty g³ównej, gdzie znajduj¹ siê dane elementy, 

mo¿e byæ konieczne wyjêcie niektórych kart i napêdów. Przy ods³oniêtej p³ycie 

systemowej mo¿na wykonywaæ operacje na z³¹czach, modu³ach pamiêci i baterii.  

Po zakoñczeniu modyfikacji i za³o¿eniu z powrotem pokrywy na jednostkê 

systemow¹ nale¿y czasami wej æ do programu Configuration/Setup Utility BIOS, 

aby uaktualniæ jego ustawienia. W ró¿nych typach komputerów znajduj¹ siê ró¿ne 

p³yty g³ówne. W celu zidentyfikowania elementów i z³¹czy na p³ycie g³ównej nale¿y 

wzi¹æ pod uwagê typ komputera.  

Instrukcje instalowania i usuwania elementów p³yty g³ównej znajduj¹ siê w 

nastêpuj¹cych podrozdzia³ach.

Identyfikacja elementów p³yty g³ównej (typ komputera 2193)  na stronie 9-2

Lokalizacja zworek i z³¹czy na p³ycie g³ównej (komputer typu 2193)  na 

stronie 9-4

Identyfikacja elementów p³yty g³ównej (typ komputera 2194 i 6345)  na 

stronie 9-5

Lokalizacja zworek i z³¹czy na p³ycie g³ównej (typ komputera 2194 i 6345)  na 

stronie 9-7

Informacje o z³¹czach kart i zworkach  na stronie 9-8

Modernizacja pamiêci systemowej  na stronie 9-9

Wymiana baterii systemowej  na stronie 9-11

Aktualizacja ustawieñ pamiêci CMOS w programie Setup  na stronie 9-13
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Identyfikacja elementów p³yty g³ównej (typ komputera 

2193)

Aby do³o¿yæ elementy wyposa¿enia do komputera lub je wymieniæ, niezbêdna jest 

znajomo æ uk³adu p³yty g³ównej. Na ilustracji jest przedstawiona przyk³adowa p³yta 

g³ówna w komputerze typu 2193. Na nastêpnej stronie znajduje siê lista, której 

pozycje s¹ ponumerowane zgodnie z numerami wskazuj¹cymi po³o¿enie 

elementów na ilustracji.   
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P³yta  g³ówna, zwana te¿ p³yt¹ systemow¹, jest podstawow¹ p³yt¹ zawieraj¹c¹ 

obwody elektroniczne w jednostce systemowej. Wykonuje ona podstawowe funkcje 

i umo¿liwia instalowanie ró¿nych urz¹dzeñ instalowanych fabrycznie lub przez 

u¿ytkownika. Na p³ycie g³ównej przedstawionej na poprzedniej stronie znajduj¹ siê 

nastêpuj¹ce elementy: 

Gniazda modu³ów pamiêci (na modu³y DIMM).  Na p³ycie g³ównej s¹ 

dwa 168-stykowe gniazda oznaczone DIMM Bank 0 i DIMM Bank 1 na 

modu³y DIMM (Dual Inline Memory Modules). W gniazdach DIMM mo¿na 

instalowaæ pamiêci SDRAM jedno- lub dwustronne o napiêciu 3,3 V. 

Maksymalna pojemno æ pamiêci, jak¹ mo¿na zainstalowaæ w systemie, 

wynosi 1 GB.

Z³¹cze przycisku zasilania (J15).

Z³¹cze zasilania wentylatora procesora (J2).  

Z³¹cze kontrolek dysku twardego i zasilania (J18). 

Podstawowe z³¹cze IDE (J4). Miejsce pod³¹czenia kabli sygna³owych 

pracuj¹cych w kanale 1 IDE.

Wentylator procesora, procesor i radiator (U5).  

Dodatkowe z³¹cze IDE (J5). Miejsce pod³¹czenia kabli sygna³owych 

pracuj¹cych w kanale 2 IDE.

Z³¹cze napêdu dyskietek (J14).

Bateria (BAT1). Bateria systemowa. 

Pamiêæ Flash ROM systemu BIOS (U16).

Z³¹cze karty PCI (J11 - PCI SLOT1).  To jest pierwsze z³¹cze karty PCI.   

Z³¹cze karty PCI (J12 - PCI SLOT2).  To jest drugie z³¹cze karty PCI. 

Z³¹cze karty PCI (J13 - PCI SLOT3).  To jest  trzecie z³¹cze karty PCI . 

Z³¹cze USB i sieci LAN (J7).   

Z³¹cze audio napêdu CD-ROM (J19).

Z³¹cze audio i portu gier (J20).

Z³¹cze zasilacza (J1).

Z³¹cza klawiatury i myszy (J17).

Z³¹cza równoleg³e, karty graficznej i szeregowe (J16).

Z³¹cze DFP (Digital Flat Panel) (J6).

Z³¹cze USB, s³uchawek, mikrofonu i regulacji g³o no ci (J25) (tylko w 

modelach domowych typu desktop).

1 

2 

3

4

5

6

7

88

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Lokalizacja zworek i z³¹czy na p³ycie g³ównej 

(komputer typu 2193)

Poni¿sza ilustracja przedstawia rozmieszczenie z³¹czy i zworek na p³ycie g³ównej. 

Zworki s¹ ustawiane fabrycznie. Ustawieñ fabrycznych nie nale¿y zmieniaæ. Lista 

z³¹czy wraz z ich funkcjami znajduje siê w podrozdziale Funkcje z³¹czy  na 

stronie A-9.
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Identyfikacja elementów p³yty g³ównej (typ komputera 

2194 i 6345)

Aby do³o¿yæ elementy wyposa¿enia do komputera lub je wymieniæ, niezbêdna jest 

znajomo æ uk³adu p³yty g³ównej. Na ilustracji jest przedstawiona przyk³adowa p³yta 

g³ówna w komputerach typu 2194 i 6345. Na nastêpnej stronie znajduje siê lista, 

której pozycje s¹ ponumerowane zgodnie z numerami wskazuj¹cymi po³o¿enie 

elementów na ilustracji.  
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P³yta  g³ówna, zwana te¿ p³yt¹ systemow¹, jest podstawow¹ p³yt¹ zawieraj¹c¹ 

obwody elektroniczne w jednostce systemowej. Wykonuje ona podstawowe funkcje 

i umo¿liwia instalowanie ró¿nych urz¹dzeñ instalowanych fabrycznie lub przez 

u¿ytkownika. Na p³ycie g³ównej przedstawionej na poprzedniej stronie znajduj¹ siê 

nastêpuj¹ce elementy: 

Gniazda modu³ów pamiêci (na modu³y DIMM).  Na p³ycie g³ównej s¹ 

dwa 168-stykowe gniazda oznaczone DIMM Bank 0 i DIMM Bank 1 na 

modu³y DIMM (Dual Inline Memory Modules). W gniazdach DIMM mo¿na 

instalowaæ pamiêci SDRAM jedno- lub dwustronne o napiêciu 3,3 V. 

Maksymalna pojemno æ pamiêci, jak¹ mo¿na zainstalowaæ w systemie, 

wynosi 1 GB.

Z³¹cze przycisku zasilania (J9).

Z³¹cze zasilania wentylatora procesora (J3).  

Z³¹cze kontrolek dysku twardego i zasilania (J8).

Podstawowe z³¹cze IDE (J11). Miejsce pod³¹czenia kabli sygna³owych 

pracuj¹cych w kanale 1 IDE.

Wentylator procesora, procesor i radiator (J1).  

Dodatkowe z³¹cze IDE (J12). Miejsce pod³¹czenia kabli sygna³owych 

pracuj¹cych w kanale 2 IDE.

Z³¹cze napêdu dyskietek (Floppy 1).

Bateria (BAT1). Bateria systemowa.

Pamiêæ Flash ROM systemu BIOS (U9).

Z³¹cze karty PCI (J5 - PCI SLOT1).  To jest pierwsze z³¹cze karty PCI.   

Z³¹cze karty PCI (J6 - PCI SLOT2).  To jest drugie z³¹cze karty PCI. 

Z³¹cze karty PCI (J7 - PCI SLOT3).  To jest  trzecie z³¹cze karty PCI . 

Z³¹cze USB i sieci LAN (J4).  

Z³¹cze audio napêdu CD-ROM (J14).

Z³¹cze audio i portu gier (J13).

Z³¹cze zasilacza (J21).

Z³¹cza klawiatury i myszy (KBMS1).

Z³¹cza równoleg³e, karty graficznej i szeregowe (LP1).

Z³¹cze DFP (Digital Flat Panel) (J10).

Z³¹cze USB, s³uchawek, mikrofonu i regulacji g³o no ci (J22) (tylko w 

modelach domowych typu desktop).
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Lokalizacja zworek i z³¹czy na p³ycie g³ównej (typ 

komputera 2194 i 6345)

Poni¿sza ilustracja przedstawia rozmieszczenie z³¹czy i zworek na p³ycie g³ównej. 

Zworki s¹ ustawiane fabrycznie. Ustawieñ fabrycznych nie nale¿y zmieniaæ. Lista 

z³¹czy wraz z ich funkcjami znajduje siê w podrozdziale Funkcje z³¹czy  na stronie 

A-11.
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Informacje o z³¹czach kart i zworkach 

 Identyfikacja z³¹cz kart 

W z³¹czach kart na p³ycie g³ównej mo¿na instalowaæ karty PCI. Korzystaj¹c z 

poni¿szej tabeli, mo¿na ustaliæ typ i d³ugo æ kart, które mo¿na instalowaæ w 

poszczególnych z³¹czach.  

Instrukcje instalowania i usuwania kart znajduj¹ siê w podrozdziale Instalowanie i 

usuwanie kart  na stronie 8-5.

Ustawianie zworek

W niektórych instalowanych kartach nale¿y ustawiæ prze³¹czniki lub przestawiæ 

zworki, aby karta dzia³a³a poprawnie. Karty typu Plug and Play zazwyczaj nie 

wymagaj¹ ¿adnych zmian, ale inne karty mog¹ ich wymagaæ. Przeczytaj w 

dokumentacji dostarczonej wraz z now¹ opcj¹ wyposa¿enia, czy wymaga ona 

zmian w ustawieniach prze³¹czników lub zworek.  

Poni¿sze ilustracje przedstawiaj¹, jak ustawiæ zworkê. W po³o¿eniu A zwarte s¹ 

styki 1-2, a w po³o¿eniu B zwarte s¹ styki 2-3. Styk 1 zworki mo¿na czêsto 

rozpoznaæ po ci¹g³ej bia³ej linii.   

Z³¹cze karty Typ karty, któr¹ mo¿na zainstalowaæ

Gniazdo PCI 1 Karta PCI o d³ugo ci 236 mm (9,25 in.) - lub mniejszej 

Gniazdo PCI 2 Karta PCI o d³ugo ci 236 mm (9,25 in.) - lub mniejszej

Gniazdo PCI 3 Karta PCI o d³ugo ci 236 mm (9,25 in.) - lub mniejszej 
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Modernizacja pamiêci systemowej 

Na p³ycie g³ównej znajduj¹ siê dwa gniazda modu³ów pamiêci: DIMM 0 i DIMM 1. 

Do gniazd tych wk³adane s¹ modu³y DIMM (Dual Inline Memory Modules), które 

zawieraj¹ jedno- lub dwustronn¹ pamiêæ SDRAM o napiêciu 3,3 V. W ka¿dym z tych 

gniazd mo¿na zainstalowaæ pamiêæ systemow¹ o pojemno ci do 256 MB. 

Informacje na temat obs³ugiwanych konfiguracji pamiêci znajduj¹ siê w 

podrozdziale Rozk³ad modu³ów pamiêci  na stronie A-1.

 Instalowanie modu³ów pamiêci 

Aby zainstalowaæ modu³ DIMM:

1. Znajd  zaciski podtrzymuj¹ce, które znajduj¹ siê na obu koñcach gniazda. 

Rozewrzyj je.  

2. Znajd  dwa wciêcia na module DIMM i dwa zaczepy w gnie dzie. Wyrównaj 

modu³ DIMM z gniazdem. Wciêcia musz¹ znale æ siê dok³adnie nad 

zaczepami. 

3. Wci nij modu³ DIMM do gniazda, a¿ zatrzaski zatrzasn¹ siê na nim.

Wa¿ne:

Specyficzny kszta³t gniazda modu³u DIMM ma za 

zadanie zapewniæ w³a ciwe zainstalowanie 

modu³u. Je li instalowany modu³ DIMM nie wchodzi 

³atwo do gniazda, byæ mo¿e jest wk³adany 

niew³a ciwie. Odwróæ modu³ DIMM i spróbuj 

ponownie.  
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Usuwanie modu³ów pamiêci

Rozewrzyj zaciski, które przytrzymuj¹ modu³ DIMM, aby go zwolniæ, a nastêpnie 

wyjmij modu³ z gniazda.   

Weryfikowanie pamiêci systemowej

Aby wy wietliæ ustawienia pamiêci w programie Setup, wybierz opcjê System 

Summary w menu Configuration/Setup Utility.
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Wymiana baterii systemowej 

Aby wymieniæ bateriê, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

1. Wsuñ koniec ma³ego p³askiego wkrêtaka pod brzeg zacisku 

podtrzymuj¹cego. 

2. Obróæ wkrêtak o æwieræ obrotu, aby podnie æ zacisk, jednocze nie 

dociskaj¹c star¹ bateriê, co umo¿liwi wysuniêcie jej.  

3. Ostro¿nie podnie  zacisk podtrzymuj¹cy i w³ó¿ now¹ bateriê znakiem + do 

góry.  

4. W³ó¿ now¹ bateriê litow¹ 3V (CR2032) do gniazda i wci nij j¹, aby zatrzasn¹³ 

siê zacisk, który bêdzie trzyma³ bateriê w miejscu. Po wymianie baterii nale¿y 

ustawiæ datê i godzinê w programie Setup.

Wa¿ne:
Zanim przyst¹pisz do wymiany baterii litowej, 

przeczytaj odpowiednie uwagi ( patrz 

strona xii).

Wa¿ne:

Upewnij siê, ¿e wk³adasz bateriê dodatnim 

biegunem do góry. Dodatni biegun jest 

oznaczony znakiem plus (+).

Vegas.book  Page 11  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



9-12  Komputer osobisty IBM - Podrêcznik u¿ytkownika

Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci:

1. Uruchom program Setup. Patrz: Uruchamianie programu Setup  na 

stronie 6-4.

2. W menu Configuration/Setup Utility wybierz opcjê "Standard CMOS Setup".

3. Ustaw bie¿¹c¹ datê i godzinê. 

4. Zamknij program Setup, zapisuj¹c zmiany. 

5. Naciskaj¹c klawisz strza³ki w lewo, wybierz pozycjê Yes, a nastêpnie naci nij 

klawisz Enter, aby zapisaæ ustawienia w pamiêci CMOS.

Datê i godzinê mo¿na zmieniæ tak¿e z pulpitu Windows 98. 

1. Kliknij dwukrotnie ikonê Mój komputer.

2. Kliknij dwukrotnie ikonê Panel sterowania.

3. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonê Data/Godzina, aby wy wietliæ 

pola s³u¿¹ce do ustawiania daty i godziny.  

4. Wprowad  niezbêdne zmiany i kliknij przycisk OK.
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Aktualizacja ustawieñ pamiêci CMOS w programie 

Setup

Po zainstalowaniu lub wymianie takich elementów p³yty g³ównej, jak modu³y 

pamiêci, system BIOS (Basic Input/Output System) komputera wykrywa 

wprowadzone zmiany i automatycznie uaktualnia ustawienia w pamiêci CMOS. Po 

wymianie lub usuniêciu pewnych elementów mo¿e siê zdarzyæ, ¿e system wy wietli 

komunikat z pro b¹ o weryfikacjê poprawno ci automatycznej zmiany konfiguracji. 

Aby zweryfikowaæ lub poprawiæ ustawienia konfiguracji systemu, uruchom program 

Setup. Patrz podrozdzia³ Uruchamianie programu Setup  na stronie 6-4.
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Czê æ 5. Rozwi¹zywanie problemów 

W tej czê ci znajduj¹ siê informacje pomagaj¹ce w reagowaniu na problemy 

dotycz¹ce elementów wyposa¿enia, oprogramowania i innych, które s¹ fabrycznie 

zainstalowane w komputerze.

Ta czê æ zawiera rozdzia³:

"Rozdzia³ 10. Diagnozowanie i rozwi¹zywanie problemów" na stronie 10-1

W tym rozdziale znajduj¹ siê informacje na temat rozwi¹zywania problemów, 

obejmuj¹ce interpretacjê kodów b³êdów. Ponadto s¹ w nim zawarte informacje 

przydatne przy odzyskiwaniu fabrycznie zainstalowanych programów i plików.
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Diagnozowanie i rozwi¹zywanie problemów 10-1

Rozdzia³ 10. Diagnozowanie i rozwi¹zywanie 

problemów

 Ten rozdzia³ zawiera wskazówki, które mog¹ byæ przydatne, gdy komputer 

przestanie dzia³aæ lub wy wietla komunikaty o b³êdzie. S¹ w nim omówione 

nastêpuj¹ce zagadnienia: 

Proste rozwi¹zania najczêstszych problemów  na stronie 10-2

W tym podrozdziale znajduje siê lista najczêstszych problemów, jakie mog¹ 

wyst¹piæ podczas pracy z komputerem.  

Schemat szybkiego rozwi¹zywania problemów  na stronie 10-6

Jest to schemat pomagaj¹cy w diagnozowaniu problemów z komputerem.  

Rozwi¹zywanie problemów ze sprzêtem i oprogramowaniem  na stronie 10-7

Tabele tego podrozdzia³u zawieraj¹ spis najczêstszych problemów ze sprzêtem 

i oprogramowaniem. Omówione s¹ te¿ rozwi¹zania wszystkich tych 

problemów. 

Kody b³êdów i komunikaty o b³êdach  na stronie 10-21

W tym podrozdziale znajduje siê lista komunikatów o b³êdach i kodów 

wy wietlanych przez BIOS, a tak¿e dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwi¹zania 

poszczególnych problemów.  

Programy diagnostyczne IBM  na stronie 10-25

W tym podrozdziale jest opisane, jak u¿ywaæ dysku CD Recovery and 

Diagnostics w razie utraty fabrycznie zainstalowanych programów.  

Vegas.book  Page 1  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



10-2  Komputer osobisty IBM - Podrêcznik u¿ytkownika 

Proste rozwi¹zania najczêstszych problemów 

Krok 1 Czy wiec¹ kontrolki zasilania jednostki systemowej i monitora?

Zasilanie dochodzi do jednostki systemowej i monitora. Przejd  do kroku 2.

a. Naci nij przycisk zasilania jednostki systemowej i monitora, aby siê 

upewniæ, ¿e s¹ w³¹czone.  

b. Upewnij siê, ¿e kable jednostki systemowej i monitora s¹ prawid³owo 

pod³¹czone. Upewnij siê, ¿e wtyczki kabli zasilania jednostki 

systemowej i monitora s¹ w³o¿one do gniazd sieci elektrycznej. 

Sposób pod³¹czenia kabli jest przedstawiony w publikacji Instrukcja 

instalowania. 

c. Upewnij siê, ¿e u¿ywane gniazda sieci elektrycznej nie s¹ sterowane 

kontaktem na ciennym lub ciemniaczem.  

d. Je li u¿ywasz urz¹dzenia wyposa¿onego w kilka gniazd sieci 

elektrycznej (np. listwy z zabezpieczeniem przeciwprzepiêciowym), 

sprawd , czy jest ono pod³¹czone i w³¹czone.  

Je li problem wystêpuje nadal, przeczytaj  Schemat szybkiego 

rozwi¹zywania problemów  na stronie 10-6.

Tak

Nie

Vegas.book  Page 2  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



Diagnozowanie i rozwi¹zywanie problemów 10-3

Krok 2 Czy po w³¹czeniu system wyda³ sygna³y d wiêkowe?  

Problem dotyczy jednostki systemowej. Znajd  kod 

b³êdu lub komunikat o b³êdzie w podrozdziale 

Kody b³êdów i komunikaty o b³êdach  na 

stronie 10-21 i podejmij odpowiednie dzia³ania.

Uwaga: Je li rozlegnie siê pojedynczy d³ugi sygna³ 

d wiêkowy, a po nim dwa krótkie, wyst¹pi³ b³¹d 

karty graficznej i BIOS nie jest w stanie zainicjowaæ 

ekranu w celu wy wietlenia dodatkowych 

informacji. 

Je li rozlegaj¹ siê powtarzaj¹ce krótkie sygna³y 

d wiêkowe, problem dotyczy pamiêci dynamicznej 

o dostêpnie bezpo rednim (DRAM).

Je li komputer nie uruchamia siê po 

zainstalowaniu opcji wyposa¿enia, problem 

mo¿e dotyczyæ sprzêtu. Usuñ now¹ opcjê 

wyposa¿enia i zrestartuj komputer, aby 

sprawdziæ, czy problem zostanie rozwi¹zany. 

Je li tak, mo¿e to oznaczaæ, ¿e opcja 

wyposa¿enia zosta³a zainstalowana 

nieprawid³owo. Zainstaluj opcjê wyposa¿enia 

ponownie. 

Instrukcje instalowania elementów 

wyposa¿enia w jednostce systemowej znajduj¹ 

siê w podrozdziale Zasady pracy z elementami 

wyposa¿enia we wnêtrzu jednostki systemowej  

na stronie 8-4. Instrukcje instalowania opcji 

wyposa¿enia na p³ycie systemowej znajduj¹ siê 

w podrozdziale Instalowanie i wymiana 

elementów p³yty g³ównej  na stronie 9-1.

Je li nie instalowano ¿adnej opcji wyposa¿enia 

lub komputer wydaje siê uruchamiaæ normalnie, 

przejd  do kroku 3.

Tak, kilkakrotnie

Nie
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Krok 3  Czy cokolwiek widaæ naekranie? 

Problem mo¿e dotyczyæ jednostki systemowej, je li:  

Pojawia siê komunikat o b³êdzie. Znajd  kod b³êdu lub komunikat o 

b³êdzie w podrozdziale Kody b³êdów i komunikaty o b³êdach  na 

stronie 10-21 i podejmij odpowiednie dzia³ania.

Pojawia siê ramka z kodem b³êdu i komunikatem o b³êdzie. Postêpuj 

zgodnie z instrukcjami, jakie zawiera ten komunikat. Instrukcje 

u¿ywania programu Setup znajduj¹ siê w podrozdziale Uruchamianie 

programu Setup  na stronie 6-4.

Obraz na ekranie jest nieczytelny (obraz b³yska, miga lub siê porusza). 

1. Pod³¹czony monitor mo¿e nie byæ monitorem SVGA lub wybrano 

ustawienie, którego monitor nie obs³uguje. Wykonaj nastêpuj¹ce 

czynno ci, aby zmieniæ konfiguracjê monitora: 

a. Zrestartuj komputer. W razie potrzeby wy³¹cz jednostkê 

systemow¹, odczekaj 15 sekund, a nastêpnie w³¹cz j¹ 

ponownie.

b. Podczas uruchamiania systemu, przed pojawieniem siê ekranu 

startowego systemu Windows 98, naci nij klawisz F8. Pojawi 

siê menu startowe systemu Microsoft Windows 98. 

c. Wybierz punkt 3. Tryb awaryjny i naci nij klawisz Enter. System 

zostanie uruchomiony z fabrycznymi ustawieniami 

konfiguracyjnymi. 

d. Po zakoñczeniu procedury uruchamiania kliknij dwukrotnie 

ikonê Mój komputer na pulpicie. 

e. W oknie Mój komputer kliknij dwukrotnie ikonê Panel 

sterowania.

f. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonê Ekran.

g. W oknie W³a ciwo ci: Ekran kliknij zak³adkê Ustawienia.

h. Zapoznaj siê z instrukcjami wybierania nowych ustawieñ 

monitora w podrozdziale Konfigurowanie w³a ciwo ci ekranu  

na stronie 4-3. Je li u¿ywasz monitora VGA, wybierz 

rozdzielczo æ ekranu 640 x 480 pikseli i 16 kolorów w palecie.  

i. Zrestartuj komputer. Uruchamianie komputera mo¿e trwaæ 

nieco d³u¿ej ni¿ zazwyczaj.  

2. Je li do komputera jest pod³¹czony monitor VGA, a nie SVGA 

(starsze monitory mog¹ byæ typu VGA), od³¹cz monitor VGA i 

pod³¹cz monitor SVGA. Tylko u¿ycie monitora SVGA pozwala na 

wykorzystanie pe³nej gamy funkcji graficznych systemu Windows.  

Tak
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Krok 3 Czy cokolwiek widaæ na   ekranie? (c.d.)

Wy wietlane kolory s¹ niew³a ciwe. Upewnij siê, ¿e kabel monitora jest 

prawid³owo pod³¹czony do jednostki systemowej. Sposób pod³¹czenia 

kabla jest przedstawiony w publikacji Instrukcja instalowania.

Je li problem wystêpuje nadal, patrz Rozwi¹zywanie problemów ze 

sprzêtem i oprogramowaniem  na stronie 10-7 i wykonaj opisane tam 

czynno ci.

Nie ma ¿adnej reakcji na u¿ywanie myszy lub klawiatury. 

a. Upewnij siê, ¿e kable myszy i klawiatury s¹ prawid³owo pod³¹czone 

do portów z ty³u jednostki systemowej. 

Port klawiatury jest opatrzony symbolem:

Port myszy jest opatrzony symbolem:

b. Wy³¹cz jednostkê systemow¹ i w³¹cz j¹ ponownie.

Je li problem wystêpuje nadal, patrz Schemat szybkiego rozwi¹zywania 

problemów  na stronie 10-6 .

Problem mo¿e dotyczyæ monitora.

a. Upewnij siê, ¿e kable monitora s¹ prawid³owo pod³¹czone. Sposób 

pod³¹czenia kabli jest przedstawiony w publikacji Instrukcja 

intalowania.

b. Wyreguluj jasno æ i kontrast obrazu. Wiêcej informacji na ten temat 

znajduje siê w dokumentacji dostarczonej wraz z monitorem.

Je li problem wystêpuje nadal, patrz Schemat szybkiego rozwi¹zywania 

problemów  na stronie 10-6.

Nie
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 Schemat szybkiego rozwi¹zywania problemów 
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 Rozwi¹zywanie problemów ze sprzêtem i 

oprogramowaniem  

Rozwi¹zywanie problemów ze sprzêtem  

Tabela 1: Problemy ze sprzêtem  

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Ekran jest wygaszony 

(brak kodów b³êdu); w 

trakcie testu POST 

rozlegaj¹ siê sygna³y 

d wiêkowe.  

Je li by³y instalowane karty lub modu³y pamiêci, sprawd , 

czy zosta³y one w³o¿one prawid³owo. Instrukcje 

instalowania modu³ów pamiêci na p³ycie systemowej 

znajduj¹ siê w podrozdziale Instalowanie modu³ów 

pamiêci  na stronie 9-9. Instrukcje instalowania kart w 

jednostce systemowej znajduj¹ siê w podrozdziale 

Instalowanie i usuwanie kart  na stronie 8-5.

Wy wietlany jest kod b³êdu 

(wraz z opisem), rozlega 

siê wiêcej ni¿ jeden sygna³ 

d wiêkowy lub ci¹g³y 

sygna³ d wiêkowy. 

Je li pojawia siê kod lub komunikat o b³êdzie, porównaj go z 

informacjami zawartymi w podrozdziale Kody b³êdów i 

komunikaty o b³êdach  na stronie 10-21.

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, przeczytaj w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na 

stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.  
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10-8  Komputer osobisty IBM - Podrêcznik u¿ytkownika 

Komputer wy³¹cza siê bez 

ostrze¿enia.

1. Je li ruch myszy uaktywnia monitor, to monitor by³ w 

stanie gotowo ci. 

2. Je li miga kontrolka zasilania komputera, system jest 

w stanie gotowo ci. Naci nij przycisk zasilania, aby 

wyprowadziæ system ze stanu gotowo ci.  

3. Upewnij siê, ¿e kable zasilania jednostki systemowej i 

monitora s¹ prawid³owo pod³¹czone do gniazd sieci 

elektrycznej.  

4. Upewnij siê, ¿e wszystkie kable s¹ prawid³owo 

pod³¹czone do jednostki systemowej.  

5. Sprawd , czy nie przepali³ siê lub nie wyskoczy³ ¿aden 

bezpiecznik ani nie ma awarii zasilania. 

6. Wyjmij wtyczkê kabla zasilania jednostki systemowej z 

gniazda sieci elektrycznej, odczekaj 10 sekund i w³ó¿ 

j¹ z powrotem do gniazda. Je li komputer nie 

uruchomi siê od razu, wci nij przycisk zasilania 

jednostki systemowej.  

7. Je li we wnêtrzu jednostki systemowej by³a 

instalowana opcja wyposa¿enia, sprawd , czy z³¹cza 

kabli zasilania s¹ prawid³owo pod³¹czone.  

Nie mo¿na wprowadziæ 

has³a. 

1. Sprawd , czy wpisywane has³o jest poprawne. 

2. Upewnij siê, ¿e kabel klawiatury jest prawid³owo 

pod³¹czony do portu klawiatury (a nie myszy) z ty³u 

jednostki systemowej. 

Port klawiatury jest opatrzony symbolem: .

Tabela 1: Problemy ze sprzêtem (c.d.) 

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, przeczytaj w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na 

stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.  
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 Nie mo¿na odczytaæ 

danych z dyskietki lub 

dysku CD.

1. Sprawd , czy u¿ywasz dyskietki w³a ciwego typu. 

Upewnij siê, ¿e jest ona prawid³owo sformatowana.  

2. Upewnij siê, ¿e dyskietka lub dysk CD zosta³y 

prawid³owo w³o¿one do napêdu.  

3. Sprawd , czy dysk CD jest czysty i nie ma zadrapañ.  

4. Spróbuj odczytaæ dane z dyskietki lub dysku CD, o 

których wiesz na pewno, ¿e dzia³aj¹ dobrze. Je li 

problem nie wyst¹pi, poprzednia dyskietka lub dysk 

CD s¹ uszkodzone. Je li natomiast nie mo¿na 

odczytaæ danych tak¿e z dobrej dyskietki lub dysku 

CD, problem mo¿e dotyczyæ napêdu CD-ROM lub 

napêdu dyskietek.  

5. Upewnij siê, ¿e kabel zasilania i kabel sygna³owy s¹ 

prawid³owo pod³¹czone z ty³u napêdu. Instrukcje 

wykonywania operacji we wnêtrzu jednostki 

systemowej znajduj¹ siê w podrozdziale Zasady 

pracy z elementami wyposa¿enia we wnêtrzu jednostki 

systemowej  na stronie 8-4.

D wiêk z p³yty CD 

w³o¿onej do napêdu CD-

ROM nie jest odtwarzany.

Upewnij siê, ¿e jest w³¹czona funkcja AutoPlay. Aby 

w³¹czyæ funkcjê AutoPlay:

1. Kliknij przycisk Start.

2. Wybierz polecenie Ustawienia i kliknij opcjê Panel 

sterowania.

3. Kliknij dwukrotnie ikonê System.

4. Kliknij zak³adkê Mened¿er urz¹dzeñ.

5. Kliknij dwukrotnie pozycjê CD-ROM i wybierz z listy 

w³a ciwy napêd CD-ROM.

6. Kliknij zak³adkê Ustawienia.

7. W grupie Opcje kliknij pole wyboru Automatyczne 

powiadamianie o wk³adaniu (pole wyboru zostanie 

zaznaczone). 

8. Kliknij przycisk OK.

Tabela 1: Problemy ze sprzêtem (c.d.) 

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, przeczytaj w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na 

stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.  
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10-10  Komputer osobisty IBM - Podrêcznik u¿ytkownika 

Nie mo¿na zapisaæ danych 

na dyskietce. 

1. Sprawd , czy u¿ywasz dyskietki w³a ciwego typu. 

Upewnij siê, ¿e jest ona prawid³owo sformatowana.

2. Sprawd , czy dyskietka nie jest zabezpieczona przed 

zapisem.  

3. Upewnij siê, ¿e wysy³asz dane do w³a ciwego napêdu.  

4. Sprawd , czy na dyskietce jest wystarczaj¹co du¿o 

miejsca (spróbuj u¿yæ czystej, sformatowanej 

dyskietki).  

5. Upewnij siê, ¿e kabel zasilania i kabel sygna³owy s¹ 

prawid³owo pod³¹czone z ty³u napêdu. Instrukcje 

wykonywania operacji we wnêtrzu jednostki 

systemowej znajduj¹ siê w podrozdziale Zasady 

pracy z elementami wyposa¿enia we wnêtrzu jednostki 

systemowej  na stronie 8-4.

6. Sprawd  w menu Advanced Options, Security Options 

programu Setup, czy parametr Diskette Drive zosta³ 

w³¹czony.  

Nie mo¿na sformatowaæ 

dyskietki. 

1. Sprawd , czy dyskietka nie jest zabezpieczona przed 

zapisem.  

2. Sprawd , czy u¿ywasz dyskietki w³a ciwego typu.

3. Upewnij siê, ¿e kabel zasilania i kabel sygna³owy s¹ 

prawid³owo pod³¹czone z ty³u napêdu. Instrukcje 

wykonywania operacji we wnêtrzu jednostki 

systemowej znajduj¹ siê w podrozdziale Zasady 

pracy z elementami wyposa¿enia we wnêtrzu jednostki 

systemowej  na stronie 8-4.

4. Sprawd  w menu BIOS STANDARD CMOS, czy opcja 

Diskette Drive nie jest wy³¹czona.

Tabela 1: Problemy ze sprzêtem (c.d.) 

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, przeczytaj w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na 

stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.  
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 Klawiatura lub czê æ jej 

klawiszy nie dzia³a. 

1. Upewnij siê, ¿e kabel klawiatury jest prawid³owo 

pod³¹czony do portu klawiatury (a nie myszy) z ty³u 

jednostki systemowej.

Port klawiatury jest opatrzony nastêpuj¹cym 

symbolem, aby mo¿na go by³o ³atwiej 

rozpoznaæ:

2. Przesuñ palcami po klawiszach. Sprawd , czy 

klawisze siê nie pozacina³y.  

3. Je li na klawiaturê jest za³o¿ona os³ona, sprawd , czy 

daje siê przez ni¹ pisaæ. Niektóre os³ony tego nie 

umo¿liwiaj¹. 

4. Wy³¹cz jednostkê systemow¹, odczekaj 10 sekund i 

w³¹cz j¹ ponownie.

Tabela 1: Problemy ze sprzêtem (c.d.) 

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, przeczytaj w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na 

stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.  
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Mysz nie dzia³a. 1. Spróbuj u¿yæ mysz po po³o¿eniu j¹ na specjalnej 

podk³adce.  

2. Upewnij siê, ¿e jest otwarty ekran, na którym mo¿na 

poruszaæ kursorem myszy. Niektóre ekrany tego nie 

umo¿liwiaj¹. 

3. Upewnij siê, ¿e kabel myszy jest prawid³owo 

pod³¹czony do portu klawiatury (a nie klawiatury) z ty³u 

jednostki systemowej. 

Port myszy jest opatrzony nastêpuj¹cym symbolem, 

aby mo¿na go by³o ³atwiej rozpoznaæ: 

4. Wyczy æ mysz. 

a. Wy³¹cz komputer. 

b. Od³¹cz kabel myszy od jednostki systemowej. 

c. Odwróæ mysz. Otwórz znajduj¹c¹ siê na spodzie 

myszy pokrywkê, krêc¹c ni¹ w lewo (przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara). Odwróæ mysz na bok, 

wypadnie z niej pokrywka i kulka.

d. Lekko wilgotn¹ szmatk¹ wytrzyj zewnêtrzne 

powierzchnie myszy i pokrywkê. Pamiêtaj o 

wytarciu rolek znajduj¹cych siê wewn¹trz myszy. 

e. W³ó¿ kulkê i pokrywkê. Zamknij pokrywkê, krêc¹c 

ni¹ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara.  

f. Pod³¹cz kabel myszy z powrotem do jednostki 

systemowej. 

g. W³¹cz komputer.  

8. Wy³¹cz jednostkê systemow¹, odczekaj 10 sekund i 

w³¹cz j¹ ponownie.

Tabela 1: Problemy ze sprzêtem (c.d.) 

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, przeczytaj w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na 

stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.  
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 B³êdy modemu lub 

komunikacji. 

1. Upewnij siê, ¿e kabel telefoniczny jest pod³¹czony 

prawid³owo. Sposób pod³¹czenia kabla jest 

przedstawiony w publikacji Instrukcja instalowania.

2. Do gniazda telefonicznego, do którego jest pod³¹czony 

komputer, pod³¹cz dzia³aj¹cy telefon, aby sprawdziæ, 

czy linia telefoniczna dzia³a. Sprawd , czy mo¿esz 

zadzwoniæ z tego telefonu. 

3. Upewnij siê, ¿e kabel modemu jest pod³¹czony do 

analogowej linii telefonicznej. Wiêcej informacji na ten 

temat zawiera podrozdzia³ Konfigurowanie 

komunikacji  na stronie 4-12.

4. Sprawd , czy dzwonisz pod w³a ciwy numer, a tak¿e 

czy ustawienia komunikacyjne s¹ prawid³owe. Wiêcej 

informacji na ten temat zawiera podrêcznik 

u¿ytkownika oprogramowania komunikacyjnego.

5. Upewnij siê, ¿e nikt nie korzysta z telefonu, gdy 

starasz siê nawi¹zaæ ³¹czno æ z innym komputerem.  

6. Je li niektóre programy komunikacyjne dzia³aj¹, a inne 

nie, problem mo¿e dotyczyæ konfiguracji. Wiêcej 

informacji na ten temat zawiera podrêcznik 

u¿ytkownika oprogramowania komunikacyjnego.

7. Upewnij siê, ¿e karta modemu jest prawid³owo 

zainstalowana. Instrukcje instalowania kart w 

jednostce systemowej zawiera podrozdzia³ 

Instalowanie i usuwanie kart  na stronie 8-5.

8. Je li linia telefoniczna umo¿liwia korzystanie z us³ugi 

po³¹czenia oczekuj¹cego, sprawd , czy us³uga ta jest 

wy³¹czona.  

Tabela 1: Problemy ze sprzêtem (c.d.) 

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, przeczytaj w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na 

stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.  
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Podczas w³¹czania 

komputera pojawia siê 

komunikat Insert a system 

diskette and press Enter to 

reboot .

1. W menu Configuration/Setup Utility wybierz opcjê 

BIOS Features Setup i sprawd , czy kolejno æ 

startowa (Boot Sequence) zosta³a ustawiona 

prawid³owo. 

2. Upewnij siê, ¿e kabel zasilania i kabel sygna³owy s¹ 

prawid³owo pod³¹czone z ty³u dysku twardego. 

Instrukcje wykonywania operacji we wnêtrzu jednostki 

systemowej znajduj¹ siê w podrozdziale Instalowanie 

i usuwanie napêdów  na stronie 8-7.

3. W³ó¿ do napêdu CD-ROM dysk CD Recovery and 

Diagnostics i zrestartuj komputer. Wykonuj¹c 

instrukcje pojawiaj¹ce siê na ekranie, przywróæ pliki 

systemu operacyjnego na dysk twardy komputera.  

Tabela 1: Problemy ze sprzêtem (c.d.) 

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, przeczytaj w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na 

stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.  
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Diagnozowanie i rozwi¹zywanie problemów 10-15

B³¹d drukowania. 1. Upewnij siê, ¿e drukarka jest w³¹czona. 

2. Upewnij siê, ¿e kabel drukarki jest prawid³owo 

pod³¹czony do portu równoleg³ego (drukarki) z ty³u 

jednostki systemowej.

Port drukarki jest opatrzony nastêpuj¹cym symbolem, 

aby mo¿na go by³o ³atwiej rozpoznaæ: 

3. Upewnij siê, ¿e wtyczka kabla zasilania drukarki jest 

prawid³owo w³o¿ona do gniazda sieci elektrycznej.  

4. Upewnij siê, ¿e drukarka jest gotowa do rozpoczêcia 

drukowania (je li kontrolka gotowo ci wieci wiat³em 

ci¹g³ym, a nie miga, drukarka jest gotowa).  

5. Je li w oprogramowaniu nale¿y wybraæ sterownik 

drukarki, sprawd , czy zosta³ wybrany w³a ciwy. 

Instrukcje wyboru sterownika drukarki znajduj¹ siê w 

podrozdziale Przygotowanie do drukowania  na 

stronie 4-10.

6. Upewnij siê, ¿e zarówno papier, jak i kaseta 

zawieraj¹ca materia³ drukuj¹cy (atrament, ta mê lub 

toner) zosta³y prawid³owo za³adowane.  

7. Wy³¹cz drukarkê i jednostkê systemow¹, a nastêpnie 

odczekaj 10 sekund. W³¹cz drukarkê, a nastêpnie 

jednostkê systemow¹.  

8. Upewnij siê, ¿e opcja On board Parallel Mode w menu 

Integrated Peripherals programu Setup zosta³a 

ustawiona prawid³owo.

9. Upewnij siê, ¿e parametr Operation Mode portu 

równoleg³ego jest ustawiony w trybie odpowiednim do 

danej drukarki.  

10.Wiêcej informacji na ten temat zawiera podrêcznik 

u¿ytkownika dostarczony wraz z drukark¹.  

Tabela 1: Problemy ze sprzêtem (c.d.) 

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, przeczytaj w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na 

stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.  
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Rozwi¹zywanie problemów z oprogramowaniem 

Tabela 2: Problemy z oprogramowaniem 

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Zegar gubi czas. Najczêstsze przyczyny gubienia czasu przez zegar s¹ 

zwi¹zane z aplikacjami, a z nie awari¹ sprzêtow¹. W razie 

wyst¹pienia takiego problemu wykonaj nastêpuj¹ce 

czynno ci:  

1. Na pulpicie Windows kliknij ikonê IBM Update 

Connector, aby uzyskaæ najnowsze aktualizacje 

oprogramowania do komputera.  

2. Je li na komputerze jest zainstalowany program 

Norton AntiVirus, kliknij ikonê LiveUpdate, aby 

uzyskaæ najnowsz¹ wersjê programu Norton AntiVirus. 

3. W sprawie uzyskania pomocy do aktualizacji aplikacji, 

które nie zosta³y dostarczone wraz z komputerem 

osobistym, skontaktuj siê z producentem programu. 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, zobacz w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na 

stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.

Vegas.book  Page 16  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



Diagnozowanie i rozwi¹zywanie problemów 10-17

Po up³ywie wyznaczonego 

czasu komputer nie 

prze³¹cza siê w tryb 

gotowo ci ani nie w³¹cza 

siê automatycznie. 

1. Pamiêtaj, aby nie dotykaæ myszy i klawiatury ani nie 

uruchamiaæ programu, który wymaga korzystania z 

dysku twardego, np. Mened¿era plików lub 

wygaszacza ekranu Windows 98. Dzia³anie tych 

programów mo¿e spowodowaæ, ¿e licznik czasu 

bêdzie stale zerowany.  

2. Je li komputer nie wy³¹cza siê automatycznie, upewnij 

siê, ¿e jest w³¹czony tryb zarz¹dzania zasilaniem, a 

nastêpnie sprawd , jakie parametry czasu zosta³y 

ustawione. Instrukcje u¿ywania programu Setup 

znajduj¹ siê w podrozdziale Uruchamianie programu 

Setup  na stronie 6-4.

3. Poczekaj kilka minut wiêcej ni¿ okre lono. System 

Windows 98 co pewien czas zapisuje na dysku 

twardym plik wymiany pamiêci, co powoduje 

zerowanie licznika czasu trybu gotowo ci. System 

Windows 98 móg³ wiêc korzystaæ z dysku twardego w 

ci¹gu pewnego czasu po ostatniej operacji wykonanej 

na komputerze.  

4. Zamknij wszystkie programy komunikacyjne. 

Uruchomione programy mog¹ nie dopuszczaæ do 

wprowadzenia systemu w stan gotowo ci.  

Parametr Power Switch < 

4 sec. w menu Setup 

Power Management jest 

ustawiony na Power Off, a 

system nie wy³¹cza siê po 

naci niêciu przycisku 

zasilania. 

Przeczytaj w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi 

HelpWare" na stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.

Tabela 2: Problemy z oprogramowaniem 

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, zobacz w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na 

stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.
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Parametr Power Button 

Override < 4 sec. w menu 

Setup Power Management 

jest ustawiony na Power 

Off, a system nie wy³¹cza 

siê po przytrzymaniu 

przycisku zasilania 

wci niêtego przez d³u¿ej 

ni¿ cztery sekundy.

Przeczytaj w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi 

HelpWare" na stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.

Tabela 2: Problemy z oprogramowaniem 

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, zobacz w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na 

stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.
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Rozwi¹zywanie problemów z modemem

Konstrukcja modemu gwarantuje jego niezawodne i bezproblemowe dzia³anie.  

Gdyby jednak wyst¹pi³y jakiekolwiek k³opoty, informacje zawarte w tym 

podrozdziale pomog¹ w ustaleniu i usuniêciu ich przyczyny. Je li mimo 

przeczytania tego podrozdzia³u nie jeste  w stanie rozwi¹zaæ problemu, zwróæ siê 

po pomoc do IBM PC HelpCenter. Patrz Jak i kiedy kontaktowaæ siê z IBM PC 

HelpCenter?  na stronie 2-5.

Tabela 3: Problemy z modemem 

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Modem nie reaguje na 

komendy.

1. Upewnij siê, ¿e ustawienie portu COM i przerwania 

IRQ w konfiguracji modemu nie powoduj¹ konfliktu.  

2. Upewnij siê, ¿e oprogramowanie komunikacyjne 

zosta³o skonfigurowane z w³a ciwym ustawieniem 

COM i IRQ (ten sam port COM i przerwanie IRQ co w 

konfiguracji modemu). Oprogramowanie 

komunikacyjne nie bêdzie w stanie wysy³aæ i odbieraæ 

danych, je li nie bêdzie zna³o w³a ciwych ustawieñ 

COM i IRQ modemu. 

3. Upewnij siê, ¿e modem jest prawid³owo inicjowany 

przez oprogramowanie komunikacyjne. Przyczyn¹ 

nieprawid³owego inicjowania modemu mo¿e byæ 

wybranie z³ego typu modemu. Wybierz w 

oprogramowaniu do przekazu danych typ modemu 

"Hayes Compatible" i opcjê "Rockwell". Natomiast w 

oprogramowaniu do komunikacji faksowej i g³osowej 

wybierz odpowiednio opcje "Generic class 1" i 

"Rockwell". Oprogramowanie mo¿e tak¿e prosiæ o 

wprowadzenie ci¹gu inicjacyjnego. Jako ci¹g 

inicjacyjny u¿yj ci¹gu AT&F. 

Modem wybiera numer, ale 

nie ³¹czy siê.

1. Sprawd , czy linia telefoniczna dzia³a prawid³owo. 

Zak³ócenia na linii telefonicznej uniemo¿liwiaj¹ 

pos³ugiwanie siê modemem.  

2. Sprawd , czy po drugiej stronie nie ma sygna³u 

zajêto ci, systemu oddzwaniania lub automatu 

odbieraj¹cego wywo³ania.  

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, zobacz w podrozdziale "Rozdzia³ 2: Pomoc techniczna i us³ugi 

HelpWare" na stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.
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Modem nawi¹zuje 

po³¹czenie, ale na ekranie 

nie pojawiaj¹ siê ¿adne 

dane. 

1. Upewnij siê, ¿e wszystkie parametry komunikacji 

(szybko æ transmisji, bity danych, stopu i parzysto ci) 

zosta³y prawid³owo skonfigurowane i s¹ identyczne po 

obu stronach. Upewnij siê te¿, ¿e sprzêtowe 

sterowanie przep³ywem (RTS/CTS) zosta³o w³¹czone 

zarówno w modemie, jak i w oprogramowaniu 

komunikacyjnym.  

2. Naci nij kilkakrotnie klawisz Enter. System zdalny 

mo¿e czekaæ z rozpoczêciem dzia³ania na otrzymanie 

danych. 

3. Sprawd , czy w oprogramowaniu zosta³ u¿yty 

w³a ciwy tryb emulacji terminala. Przeczytaj informacje 

otrzymane wraz z oprogramowaniem. 

Nie ma mo¿liwo ci 

sprawdzenia, czy 

oprogramowanie u¿ywa 

w³a ciwego trybu emulacji 

oprogramowania 

1. Sprawd , czy jest wy³¹czona opcja oczekiwania na 

wywo³anie. 

2. Sprawd , czy jest w³¹czone sprzêtowe sterowanie 

przep³ywem RTS/CTS (nie u¿ywaj programowego 

sterowania przep³ywem XON/XOFF).

3. Upewnij siê, ¿e szybko æ przekazu danych nie 

przerasta mo¿liwo ci komputera. 

Tabela 3: Problemy z modemem (c.d.)

W razie nastêpuj¹cego 

problemu:  
Wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, zobacz w podrozdziale "Rozdzia³ 2: Pomoc techniczna i us³ugi 

HelpWare" na stronie 2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.
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Kody b³êdów i komunikaty o b³êdach

Je li na ekranie pojawia siê kod b³êdu lub komunikat o b³êdzie, znajd  go w 

poni¿szej tabeli, a nastêpnie podejmij w³a ciwe dzia³anie.   

Tabela 4: Kody b³êdów i komunikaty o b³êdach 

Kody 

b³êdów
Komunikaty o b³êdach Dzia³anie

161 CMOS battery failed (awaria 

baterii CMOS) 

1. Za³aduj domy lne ustawienia w 

programie Setup i zrestartuj system. 

162 CMOS checksum error (b³¹d 

sumy kontrolnej CMOS) 

1. Upewnij siê, ¿e wszystkie urz¹dzenia 

(napêd dyskietek, dysk twardy, 

klawiatura, mysz itp.) s¹ prawid³owo 

pod³¹czone do systemu i poprawnie 

zdefiniowane w programie BIOS Setup.

2. Za³aduj domy lne ustawienia programu 

Setup.

3. Wymieñ bateriê CMOS.

164 Memory size error (b³¹d 

rozmiaru pamiêci) 

1. Sprawd , czy od czasu ostatniego 

uruchamiania nie zwiêkszono lub nie 

zmniejszono ilo ci pamiêci.  

201 Memory test fail (negatywny 

wynik testu pamiêci)

1. Sprawd , czy modu³y pamiêci s¹ 

prawid³owo w³o¿one do gniazd DIMM, 

a nastêpnie zrestartuj system.  

2. Wymieñ modu³ pamiêci. 

301 Keyboard error or 

no Keyboard present (b³¹d lub 

brak klawiatury)

1. Sprawd , czy kabel klawiatury jest 

prawid³owo pod³¹czony i czy klawiatura 

jest poprawnie zdefiniowana w 

programie BIOS Setup.

2. Je li po wykonaniu kroku 1 b³¹d nadal 

siê pojawia, zmieñ klawiaturê.  

Prawdopodobnie jest uszkodzona. 

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, zobacz w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na stronie 

2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.
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662 Floppy disk fail (80) (awaria 

napêdu dyskietek)

1. Nie mo¿na zresetowaæ podsystemu 

napêdu dyskietek. Za³aduj domy lne 

ustawienia programu Setup.  

662 Floppy disk(s) fail (40) (awaria 

napêdu dyskietek)

1. Niezgodno æ typów napêdów 

dyskietek. Sprawd  ustawienia BIOS. 

1701 Hard disk(s) diagnostics fail 

(negatywny wynik diagnostyki 

dysków twardych) 

1. Sprawd , czy dysk twardy jest 

poprawnie zdefiniowany w programie 

BIOS Setup.

2. Sprawd  po³¹czenie dysku twardego. 

3. Sprawd , czy dysk twardy nie jest 

uszkodzony. 

1762 Primary master IDE has 

changed (urz¹dzenie 

podstawowe g³ównego kana³u 

IDE zosta³o zmienione) 

Primary slave IDE has 

changed (urz¹dzenie 

dodatkowe g³ównego kana³u 

IDE zosta³o zmienione)

Secondary master IDE has 

changed (urz¹dzenie 

podstawowe podrzêdnego 

kana³u IDE zosta³o 

zmienione) 

Secondary slave IDE has 

changed (urz¹dzenie 

dodatkowe podrzêdnego 

kana³u IDE zosta³o 

zmienione)

1. Sprawd , czy parametr System Boot 

Drive w menu Startup Options 

programu BIOS Setup nie jest 

ustawiony na (Drive A only).

2. Za³aduj domy lne ustawienia programu 

Setup.

3. W³ó¿ do napêdu dyskietek dyskietkê 

systemow¹ i zrestartuj system.  

4. Sprawd , czy konfiguracja napêdu 

dyskietek w programie BIOS Setup jest 

prawid³owa.  

5. Sprawd , czy zasilanie jest 

doprowadzone do dysku twardego.  

6. Sprawd , czy napêd dyskietek nie jest 

uszkodzony. 

Tabela 4: Kody b³êdów i komunikaty o b³êdach (c.d.)

Kody 

b³êdów
Komunikaty o b³êdach Dzia³anie

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, zobacz w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na stronie 

2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.
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1780 Primary master hard disk fail 

(awaria podstawowego dysku 

twardego w g³ównym kanale 

IDE) 

1. Za³aduj domy lne ustawienia programu 

Setup.

2. Sprawd  ustawienie zworki IDE w 

napêdzie. 

3. Sprawd , czy zasilanie jest 

doprowadzone do dysku twardego.

4. Sprawd  kable i po³¹czenie dysku IDE. 

5. Sprawd , czy dysk IDE nie jest 

uszkodzony. 

1781 Primary slave hard disk fail 

(awaria dodatkowego dysku 

twardego w g³ównym kanale 

IDE) 

1. Za³aduj domy lne ustawienia programu 

Setup.

2. Sprawd  ustawienie zworki IDE w 

napêdzie. 

3. Sprawd , czy zasilanie jest 

doprowadzone do dysku twardego.

4. Sprawd  kable i po³¹czenie dysku IDE. 

5. Sprawd , czy dysk IDE nie jest 

uszkodzony. 

1782 Secondary master hard disk 

fail (awaria podstawowego 

dysku twardego w 

podrzêdnym kanale IDE)

1. Za³aduj domy lne ustawienia programu 

Setup.

2. Sprawd  ustawienie zworki IDE w 

napêdzie. 

3. Sprawd , czy zasilanie jest 

doprowadzone do dysku twardego.

4. Sprawd  kable i po³¹czenie dysku IDE. 

5. Sprawd , czy dysk IDE nie jest 

uszkodzony. 

Tabela 4: Kody b³êdów i komunikaty o b³êdach (c.d.)

Kody 

b³êdów
Komunikaty o b³êdach Dzia³anie

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, zobacz w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na stronie 

2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.
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1783 Secondary slave hard disk fail 

(awaria dodatkowego dysku 

twardego w podrzêdnym 

kanale IDE)

1. Za³aduj domy lne ustawienia programu 

Setup.

2. Sprawd  ustawienie zworki IDE w 

napêdzie. 

3. Sprawd , czy zasilanie jest 

doprowadzone do dysku twardego.

4. Sprawd  kable i po³¹czenie dysku IDE. 

5. Sprawd , czy dysk IDE nie jest 

uszkodzony. 

8602 PS/2 Mouse error OR no PS/2 

mouse present (b³¹d lub brak 

myszy PS/2) 

1. Sprawd , czy kabel myszy jest 

prawid³owo pod³¹czony i czy mysz jest 

poprawnie zdefiniowana w programie 

BIOS Setup.

Tabela 4: Kody b³êdów i komunikaty o b³êdach (c.d.)

Kody 

b³êdów
Komunikaty o b³êdach Dzia³anie

Wa¿ne: Gdyby mimo wykonania opisanych czynno ci którykolwiek z tych problemów 

wystêpowa³ nadal, zobacz w podrozdziale "Pomoc techniczna i us³ugi HelpWare" na stronie 

2-1, jak uzyskaæ pomoc techniczn¹.
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Programy diagnostyczne IBM 

Do komputera za³¹czane s¹ dwa programy diagnostyczne:

PC-Doctor for Windows: Dzia³aj¹cy w systemie Windows program 

diagnostyczny, który jest fabrycznie zainstalowany w komputerze; chocia¿ 

program ten potrafi diagnozowaæ niektóre problemy sprzêtowe, to jego 

podstawowym zadaniem jest diagnozowanie problemów z oprogramowaniem. 

Instrukcje u¿ywania programu PC-Doctor for Windows znajduj¹ siê w 

podrozdziale Uruchamianie programu PC-Doctor for Windows  na 

stronie 10-25.

IBM Enhanced Diagnostics: Ten program znajduje siê na dysku CD Product 

Recovery and Diagnostics. IBM Enhanced Diagnostics dzia³a niezale¿nie od 

systemu operacyjnego Windows zainstalowanego na komputerze. Chocia¿ 

program ten potrafi diagnozowaæ niektóre problemy z oprogramowaniem, to 

jego podstawowym zadaniem jest diagnozowanie problemów sprzêtowych. 

Program IBM Enhanced Diagnostics u¿ywany jest zazwyczaj w nastêpuj¹cych 

sytuacjach: 

gdy stan komputera nie pozwala na u¿ycie programu PC-Doctor for 

Windows,

gdy nie uda³o siê zidentyfikowaæ problemu za pomoc¹ programu PC-

Doctor for Windows ani ¿adnej innej metody diagnostycznej, a zachodzi 

podejrzenie, ¿e problem dotyczy sprzêtu.  

W wiêkszo ci wypadków uruchamia siê najpierw program PC-Doctor for Windows. 

Je li program PC-Doctor for Windows nie stwierdzi ¿adnego b³êdu, nale¿y 

uruchomiæ program IBM Enhanced Diagnostics. Metoda ta zapewnia 

najdok³adniejsze i najskuteczniejsze diagnozowanie problemu zwi¹zanego ze 

sprzêtem lub oprogramowaniem. Zapisz i wydrukuj pliki protoko³u tworzone przez 

oba programy diagnostyczne. Je li nie jeste  w stanie samodzielnie zidentyfikowaæ 

i rozwi¹zaæ problemu, protoko³y te bêd¹ potrzebne w czasie rozmowy z 

przedstawicielem pomocy technicznej IBM (plik protoko³u tworzony przez program 

PC-Doctor for Windows jest zapisywany automatycznie jako 

C:\PCDR\DETAILED.TXT). 

Uruchamianie programu PC-Doctor for Windows

Aby uruchomiæ program PC-Doctor for Windows, wykonaj nastêpuj¹ce czynno ci: 
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1. Kliknij przycisk Start.

2. Wybierz polecenie Programy.

3. Wybierz polecenie PC-Doctor for Windows.

4. Kliknij opcjê PC-Doctor for Windows.

Wiêcej informacji na temat u¿ywania programu PC-Doctor for Windows znajduje siê 

w systemie pomocy tego programu.  

Uruchamianie programu IBM Enhanced Diagnostics 

Aby uruchomiæ program IBM Enhanced Diagnostics, wykonaj nastêpuj¹ce 

czynno ci:

1. W³ó¿ dysk CD Product Recovery and Diagnostics do napêdu CD-ROM.  

2. Zamknij system operacyjny i wy³¹cz komputer oraz wszystkie do³¹czone do 

niego urz¹dzenia. Poczekaj, a¿ zga nie kontrolka zasilania.

3. W³¹cz wszystkie pod³¹czone urz¹dzenia, a nastêpnie w³¹cz komputer. 

4. Po pojawieniu siê menu g³ównego klawiszami strza³ek zaznacz opcjê System 

Utilities, a nastêpnie naci nij klawisz Enter.

5. W menu System Utilities zaznacz opcjê Run Diagnostics i naci nij klawisz 

Enter.

6. Na pasku menu zaznacz opcjê Diagnostics i naci nij klawisz Enter.

7. Zaznacz opcjê Run Normal Test i naci nij klawisz Enter.

Reinstalowanie sterowników

Podczas reinstalowania sterowników zmienia siê bie¿¹ca konfiguracja komputera.  

Nale¿y to robiæ tylko wówczas, gdy wiadomo, ¿e jest to konieczne w celu 

rozwi¹zania problemów z komputerem. Kopie sterowników fabrycznie 

zainstalowanych na komputerze IBM znajduj¹ siê w folderze INSTALLS na dysku 

CD Recovery and Diagnostics.  

W razie konieczno ci reinstalowania sterownika wybierz podfolder w³a ciwy dla 

urz¹dzenia w folderze INSTALLS na dysku CD. Reinstalowaæ sterownik mo¿na za 

pomoc¹ jednej z nastêpuj¹cych metod: 

W podfolderze urz¹dzenia znajd  plik README.TXT lub inny plik z 

rozszerzeniem .TXT. Czasami plik nosi nazwê wynikaj¹c¹ z systemu 

operacyjnego, np. WIN98.TXT. W pliku tekstowym znajduj¹ siê informacje, jak 

nale¿y zainstalowaæ sterownik.  
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lub 

Do reinstalowania sterownika u¿yj programu Dodaj nowy sprzêt (z Panelu 

sterowania Windows). Nie wszystkie sterowniki mo¿na reinstalowaæ t¹ metod¹. 

Programu Dodaj nowy sprzêt mo¿na u¿yæ, o ile w podfolderze urz¹dzenia 

znajduje siê plik z rozszerzeniem .INF. Gdy w programie Dodaj nowy sprzêt 

pojawi siê pytanie o sterownik, który ma zostaæ zainstalowany, kliknij przycisk Z 

dysku, a nastêpnie Przegl¹daj. Nastêpnie wybierz w³a ciwy plik sterownika na 

dysku CD Recovery and Diagnostics.

lub 

W podfolderze urz¹dzenia znajd  plik SETUP.EXE. Kliknij dwukrotnie plik 

SETUP.EXE i postêpuj zgodnie z instrukcjami pojawiaj¹cymi siê na ekranie.  
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Odzyskiwanie fabrycznie zainstalowanych 

programów i plików 

W komputerze IBM system operacyjny i pewne pliki s¹ zainstalowane fabrycznie. W 

razie przypadkowego skasowania którego  z tych plików lub uszkodzenia ich np. na 

skutek instalowania nowego programu, pliki te mo¿na odzyskaæ. Do odzyskania 

skasowanych lub uszkodzonych plików zainstalowanych fabrycznie potrzebny jest 

dysk CD Recovery and Diagnostics  dostarczony wraz z komputerem.  

Fabrycznie zainstalowanego oprogramowania nie mo¿na kupiæ, tylko otrzymaæ 

licencjê na jego u¿ywanie. Licencje na u¿ywanie fabrycznie zainstalowanego 

oprogramowania zezwalaj¹ na wykonanie kopii zapasowej, aby zapobiec 

przypadkowej utracie lub zniszczeniu tego oprogramowania.  

Aby chroniæ w³asne dane i specjalne konfiguracje systemu, nale¿y regularnie 

wykonywaæ kopie zapasowe w³asnych danych i plików konfiguracyjnych. Te kopie 

zapasowe mog¹ byæ potrzebne podczas odzyskiwania systemu. W niektórych 

przypadkach w trakcie odzyskiwania dysk twardy zostaje sformatowany, co 

powoduje skasowanie wszystkich znajduj¹cych siê na nim plików, a nastêpnie nowe 

kopie plików systemu i programów zostaj¹ zainstalowane na czystym dysku.  

Podczas wykonywania kopii zapasowej plików warto duplikowaæ strukturê 

katalogów dysku twardego. Je li ta struktura nie jest zachowywana, nale¿y 

notowaæ, gdzie poszczególne pliki znajdowa³y siê na dysku twardym. W razie gdyby 

by³o konieczne odzyskanie systemu, w³asne dane i pliki konfiguracyjne nale¿y 

skopiowaæ z powrotem tam, gdzie znajdowa³y siê pierwotnie.  

Aby odzyskaæ fabrycznie zainstalowane pliki systemu i programów, wykonaj 

nastepuj¹ce czynno ci: 

1. Upewnij siê, ¿e komputer jest w³¹czony. 

2. W³ó¿ dysk CD Product Recovery and Diagnostics do napêdu CD-ROM.

3. Zamknij system operacyjny i wy³¹cz komputer. Poczekaj, a¿ zga nie 

kontrolka zasilania.

4. W³¹cz komputer. 
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5. Gdy pojawi siê menu Configuration/Setup Utility:

a. Naciskaj¹c klawisze kursora, zaznacz opcjê Full Recovery lub Custom 

Recovery.

b. Czytaj uwa¿nie wszystkie komunikaty i wykonuj wszystkie zalecenia a¿ 

do chwili, gdy procedura odzyskiwania dobiegnie koñca. 

Ostrze¿enie!

Opcja Full Recovery formatuje dysk twardy. Je li j¹ 

wybierzesz, wszystkie dane znajduj¹ce siê na dysku 

twardym zostan¹ skasowane. Je li nie masz kopii 

zapasowych tych danych na dyskietce lub innym 

dysku twardym, zamknij program i wykonaj kopie 

zapasowe.  
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Czê æ 6. Dane techniczne

W tej czê ci znajduj¹ siê informacje techniczne, które mog¹ byæ niezbêdne do 

przeprowadzenia modernizacji komputera. Zawiera ona nastêpuj¹ce dodatki:

"Dodatek A. Specyfikacje" na stronie A-1

Ten dodatek zawiera specyfikacje pamiêci, adresów, przerwañ, kana³ów i 

portów. Znajduje siê w nim ponadto lista z³¹czy p³yty g³ównej wraz z opisem ich 

funkcji.  

"Dodatek B. Informacje dotycz¹ce modemu" na stronie B-1

Ten dodatek zawiera parametry modemów, w tym informacje o zestawie 

komend AT, które mog¹ byæ przydatne do obs³ugi modemu z wiersza komend 

DOS.  

"Dodatek C. Terminologia dotycz¹ca monitora" na stronie C-1

Ten dodatek zawiera definicje niektórych terminów u¿ywanych do opisu cech 

monitora.  

"Dodatek D. Gwarancja" na stronie D-1

Ten dodatek zawiera tekst gwarancji.  
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Tabele specyfikacji A-1

Dodatek A. Specyfikacje 

Rozk³ad modu³ów pamiêci 

W poni¿szej tabli rozk³adu modu³ów pamiêci jest przedstawione, jak rozmieszczaæ 

modu³y DIMM w gniazdach oznaczonych jako bank DIMM o oraz bank DIMM 1. 

Po³o¿enie gniazd DIMM mo¿na sprawdziæ w podrozdziale Identyfikacja elementów 

p³yty g³ównej (typ komputera 2193)  na stronie 9-2. 

Tabela 1: Rozk³ad modu³ów pamiêci

Bank DIMM 0 Bank DIMM 1 
£¹czna pojemno æ 

pamiêci

16 MB BRAK 16 MB

32 MB BRAK 32 MB

64 MB BRAK 64 MB

128 MB BRAK 128 MB

16 MB 16 MB 32 MB

32 MB 16 MB 48 MB

64 MB 16 MB 80 MB

128 MB 16 MB 144 MB

16 MB 32 MB 48 MB

32 MB 32 MB 64 MB

64 MB 32 MB 96 MB
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Tabela 1: Rozk³ad modu³ów pamiêci (c.d.)

Bank DIMM 0 Bank DIMM 1 
£¹czna pojemno æ 

pamiêci

128 MB 32 MB 160 MB

16 MB 64 MB 80 MB

32 MB 64 MB 96 MB

64 MB 64 MB 128 MB

128 MB 64 MB 192 MB

16 MB 128 MB 144 MB

32 MB 128 MB 160 MB

64 MB 128 MB 192 MB

128 MB 128 MB 256 MB

256 MB 32 MB 288 MB

256 MB 64 MB 320 MB

256 MB 128 MB 384 MB

256 MB 256 MB 512 MB

512 MB 32 MB 544 MB

512 MB 64 MB 576 MB

512 MB 128 MB 640 MB

512 MB 256 MB 768 MB

512 MB 512 MB 1 GB
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Tabele specyfikacji A-3

Mapa pamiêci

W tabeli s¹ podane szesnastkowe adresy obszarów pamiêci systemowej. 

Informacje te mog¹ byæ przydatne podczas konfigurowania kart wymagaj¹cych 

ustawienia obszarów pamiêci.   

Tabela 2: Mapa pamiêci

Przedzia³ adresów Opis 

0~640 KB (000000 ~ 09FFFF) Pamiêæ g³ówna

640~768 KB (0A0000 ~ 0BFFFF) Pamiêæ VGA

768~816 KB (0C0000 ~ CBFFFF) Pamiêæ graficzna BIOS

816~896 KB (0CC000 ~ 0DFFFF) Pamiêæ bufora i BIOS kart ISA

896~960 KB (0E0000 ~ 0EFFFF) Pamiêæ rozszerzona BIOS

Pamiêæ programu Setup i testu POST

PCI Development BIOS

960~1024 KB (0F0000 ~ 0FFFFF) Pamiêæ BIOS systemu 

(100000 ~ górny limit) Pamiêæ g³ówna

(górny limit ~ 4 GB) Pamiêæ PCI 

Wa¿ne:
Górny limit oznacza maksymaln¹ pojemno æ 

zainstalowanej pamiêci.  

Najwiêksza mo¿liwa pojemno æ pamiêci g³ównej 

wynosi 256 MB.
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Adresy wej cia/wyj cia systemu 

W tabeli s¹ podane szesnastkowe adresy poszczególnych funkcji wej cia/wyj cia 

p³yty g³ównej. Informacje te mog¹ byæ przydatne podczas instalowania kart 

wymagaj¹cych ustawienia adresu wej cia/wyj cia.   

Tabela 3: Adresy wej cia/wyj cia systemu  

Przedzia³ 

adresów

(szesnastkowo)

Funkcja 

000-00F Kontroler DMA-1

020-021 Kontroler przerwañ-1

040-043 Systemowy licznik czasu

060-060 Kontroler klawiatury 8742

061-061 G³o nik systemowy

070-071 Zegar i adres RAM pamiêci CMOS 

081-08F Kontroler DMA-2

0A0-0A1 Kontroler przerwañ-2

0C0-0DF Kontroler DMA-2

0F0-0FF Koprocesor matematyczny

170-177 Dodatkowy kana³ IDE

1F0-1F7 Podstawowy kana³ IDE

200-207 Port gier 

278-27F Port równoleg³y drukarki 2

2F8-2FF Port asynchroniczny szeregowy 2

378-37F Port równoleg³y drukarki 1

3F0-3F5 Kontroler napêdu dyskietek

3F6-3F6 Dodatkowy kana³ EIDE

Vegas.book  Page 4  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



Tabele specyfikacji A-5

3F7-3F7 Podstawowy kana³ EIDE

3F8-3FF Port asynchroniczny szeregowy 1

0CF8 Rejestr adresów konfiguracji

0CFC Rejest danych konfiguracji

778-77A Port równoleg³y drukarki 1

Tabela 3: Adresy wej cia/wyj cia systemu (c.d.) 

Przedzia³ 

adresów

(szesnastkowo)

Funkcja 
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Przerwania systemowe

W tabeli s¹ podane systemowe przerwania (IRQ) wraz z opisami ich funkcji. 

Informacje te mog¹ byæ przydatne podczas instalowania kart wymagaj¹cych 

ustawienia przerwañ. Funkcja IRQ, przy której nazwa urz¹dzenia jest podana w 

nawiasach,  mo¿e nie byæ dostêpna we wszystkich modelach. W niektórych 

przypadkach podane na li cie urz¹dzenie u¿ywa danego przerwania.  

Tabela 4: Przerwania systemowe

Przerwanie 

(IRQ)
Funkcja 

0 Zegar 

1 Klawiatura 

2 Programowalny kontroler przerwañ

3 Port szeregowy, port komunikacyjny (COM2)

4 Otwarty kontroler g³ówny PCI-USB Sis 7001 

5 Modem/audio

6 Dyskietka 

7 Port równoleg³y, drukarki

8 Zegar/pamiêæ CMOS

9 ACPI SCI

10 Audio

11 Ethernet, LAN

12 Mysz PS/2 

13 Procesor danych numerycznych

14 Podstawowy kana³ IDE

15 Dodatkowy kana³ IDE
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Przydzia³ kana³ów DMA

W tabeli jest podany przydzia³ kana³ów bezpo redniego dostêpu do pamiêci (DMA - 

ang. Direct Memory Access). Dziêki DMA urz¹dzenia wej cia/wyj cia mog¹ 

pobieraæ dane z pamiêci i dostarczaæ je tam bezpo rednio. Zainstalowanie 

urz¹dzenia wej cia/wyj cia u¿ywaj¹cego DMA mo¿e wymagaæ wybrania wolnego 

kana³u DMA.   

Tabela 5: Przydzia³ kana³ów DMA

Kana³ DMA Przydzia³

0 Wolny 

1 Audio

2 Napêd dyskietek

3 Port drukarki

4 Kaskada

5 Wolny 

6 Wolny 

7 Wolny 
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Adresy portów szeregowych

W komputerach IBM jest fabrycznie wbudowany zewnêtrzny port szeregowy. 

Z³¹cze tego portu znajduje siê z ty³u komputera. Mo¿na do niego pod³¹czyæ mysz, 

drukarkê lub inne urz¹dzenie szeregowe, jak równie¿ przekazywaæ przez ten port 

dane miêdzy komputerami.  

Wbudowany port szeregowy obs³uguje nastêpuj¹ce adresy i przerwania.  

Zainstalowanie karty wyposa¿onej w porty szeregowe, a tak¿e zmiana ustawieñ 

adresów w modemie (w systemie innym ni¿ Windows 98) mo¿e byæ przyczyn¹ 

konfliktu. Wiêkszo æ z tych konfliktów mo¿na rozstrzygn¹æ zmieniaj¹c adresy 

portów szeregowych w programie Setup lub w Mened¿erze urz¹dzeñ Windows 98. 

Wiêcej informacji znajduje siê w podrozdziale Serial Port Setup  na stronie 6-11 lub 

Rozstrzyganie konfliktów zasobów  na stronie 7-4.

Tabela 6: Adresy portów szeregowych

Adres Nr portu COM Przerwanie Domy lnie

2F8 COM2 IRQ 3 Port 

szeregowy
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Funkcje z³¹czy 

W poni¿szej tabeli s¹ podane funkcje, jakie pe³ni¹ poszczególne z³¹cza. Po³o¿enia 

z³¹czy s¹ przedstawione na ilustracji w podrozdziale Lokalizacja zworek i z³¹czy na 

p³ycie g³ównej (komputer typu 2193)  na stronie 9-4.

Tabela 7: Funkcje z³¹czy  

Z³¹cze Funkcja 

BAT1 Gniazdo baterii

J1 Z³¹cze zasilania ATX

J2 Wentylator procesora

J4 Z³¹cze dysku twardego (podstawowy kana³ IDE)

J5 Z³¹cze napêdu CD-ROM (dodatkowy kana³ IDE)

J6 Z³¹cze mostu wideo (DFP)

J7 Z³¹cze USB i LAN 

J9 Z³¹cze DIMM 1

J10 Z³¹cze DIMM 2

J11 Gniazdo PCI 1

J12 Gniazdo PCI 2

J13 Gniazdo PCI 3
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Tabela 7: Funkcje z³¹czy (c.d.)

Z³¹cze Funkcja 

J14 Z³¹cze napêdu dyskietek

J15 Przycisk zasilania 

J16 Z³¹cze drukarki, COM1 i VGA

J17 Z³¹cze PS/2 klawiatury i myszy 

J18 Kontrolka dysku twardego i zasilania

J19 Z³¹cze wej cia sygna³u audio z napêdu CD-ROM

J20 Z³¹cza portu gier, wej cia i wyj cia audio oraz mikrofonu 

J21 Z³¹cze g³o nika biernego
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W poni¿szej tabeli s¹ podane funkcje, jakie pe³ni¹ poszczególne z³¹cza. Po³o¿enia 

z³¹czy s¹ przedstawione na ilustracji w podrozdziale Lokalizacja zworek i z³¹czy na 

p³ycie g³ównej (typ komputera 2194 i 6345)  na stronie 9-7.

Tabela 8: Funkcje z³¹czy

Z³¹cze Funkcja 

BAT1 Z³¹cze baterii

Floppy 1 Z³¹cze napêdu dyskietek

J4 Z³¹cze USB i LAN 

J5 Gniazdo PCI 1

J6 Gniazdo PCI 2

J7 Gniazdo PCI 3

J8 Kontrolka dysku twardego i zasilania

J9 Przycisk zasilania 

J11 Z³¹cze dysku twardego (podstawowy kana³ IDE)

J12 Z³¹cze napêdu CD-ROM (dodatkowy kana³ IDE)

J13 Z³¹cze audio i portu gier

J20 Wentylator procesora
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Tabela 8: Funkcje z³¹czy (c.d.)

Z³¹cze Funkcja 

J14 Z³¹cze CD Audio 

J15 Z³¹cze g³o nika biernego

J19 Z³¹cze COM 1 

J21 Z³¹cze zasilania ATX

J22 Z³¹cze USB, wej cia i wyj cia liniowego audio oraz regulacji g³o no ci z 

przodu komputera 

KBMS1 Z³¹cze PS/2 klawiatury i myszy 

U16 Z³¹cze VGA 
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Informacje dotycz¹ce modemu B-1

Dodatek B. Informacje dotycz¹ce modemu

 Funkcje modemu 

Pod³¹czony do sieci telefonicznej modem umo¿liwia komunikowanie siê komputera 

z innymi komputerami, faksami lub telefonami. Wiêcej informacji na temat 

pod³¹czania modemu do sieci telefonicznej zawiera podrozdzia³ Patrz Pod³¹czanie 

modemu do sieci telefonicznej  na stronie 4-12.

W niektórych modelach komputerów IBM modem jest zainstalowany fabrycznie. 

Wystarczy wtedy po³¹czyæ modem z lini¹ telefoniczn¹ (do modemu mo¿na te¿ 

pod³¹czyæ telefon, je li jest on wyposa¿ony w dwa gniazda RJ11C). 

Oprogramowanie wbudowane systemu jest fabrycznie skonfigurowane do 

³adowania sterowników modemu i oprogramowania po pod³¹czeniu modemu.  

Je li w komputerze modem nie jest zainstalowany fabrycznie, ale zamierzasz go 

zainstalowaæ, instrukcje instalowania i dane techniczne modemu znajdziesz w 

otrzymanej wraz z nim dokumentacji.  

Uwaga!

Przed pod³¹czeniem modemu do sieci 

telekomunikacyjnej w kraju innym ni¿ kraj produkcji 

modemu sprawd , czy konstrukcja modemu pozwala 

na jego u¿ycie w tej sieci telekomunikacyjnej. 

Niew³a ciwe pod³¹czenie modemu mo¿e spowodowaæ 

uszkodzenie komputera. Przed pod³¹czeniem 

modemu do jakiejkolwiek sieci telefonicznej nale¿y 

przeczytaæ podrozdzia³ Informacje dotycz¹ce 

bezpieczeñstwa  na stronie xi.
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B-2 Komputer osobisty IBM - Podrêcznik u¿ytkownika 

Komputery z wbudowanym modemem s¹ wyposa¿one w modem typu V.90. Mo¿na 

go u¿ywaæ jako urz¹dzenia komunikacyjnego zdolnego do szybkiego przesy³ania 

danych i faksów. Modem jest zgodny z nastêpuj¹cymi standardami: 

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)

zestaw komend faksowych TIA/EIA 578 Class 1 

zestaw komend g³osowych IS-101 

V.42bis (kompresja danych)

V.42 (korekcja b³êdów)

MNP5 (korekcja danych)

zestaw komend AT TIA/EIA 602 

kolejno æ startowa V.8 

korekcja b³êdów MNP2-4 

logo Personal Computer 99. 
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Informacje dotycz¹ce modemu B-3

Pos³ugiwanie siê modemem

Zwyk³e operacje, jak np. wybieranie numerów, transfer plików i wysy³anie faksów, 

mo¿na wykonywaæ za pomoc¹ modemu, pos³uguj¹c siê oprogramowaniem 

komunikacyjnym otrzymanym wraz z komputerem. Informacje na temat 

konfigurowania oprogramowania komunikacyjnego znajduj¹ siê w podrozdziale 

Patrz Konfigurowanie oprogramowania komunikacyjnego  na stronie 4-13.

Istnieje tak¿e mo¿liwo æ wykonywania podstawowych funkcji modemu, za pomoc¹ 

wpisywania komend AT w wierszu okna trybu DOS systemu Windows 98. Lista i 

opis wszystkich komend AT znajduj¹ siê w podrozdziale "Komendy AT".  

Najlepiej jednak wykonywaæ wszystkie operacje za po rednictwem 

oprogramowania komunikacyjnego, poniewa¿ zosta³o ono zaprojektowane w celu 

unikniêcia stosowania niewygodnych komend AT. Oprogramowanie modemu 

umo¿liwia pos³ugiwanie siê nim przez wybieranie odpowiednich pozycji z menu 

pojawiaj¹cych siê na ekranie.   

Korzystanie z funkcji automatycznego odbierania 
wywo³ania 

Je li u¿ywasz oprogramowania komunikacyjnego, mo¿e ono wymagaæ 

przestawienia modemu w tryb Automatycznego odbierania wywo³ania. Dziêki tej 

funkcji komputer mo¿e automatycznie odbieraæ wywo³ania pochodz¹ce od innych 

komputerów.  

Oprogramowanie komunikacyjne okre la, jak modem obs³uguje automatyczne 

odbieranie. W niektórych programach obs³ugi faksów nie trzeba w³¹czaæ i wy³¹czaæ 

automatycznego odbierania komend¹ AT. Szczegó³owe informacje na ten temat 

znajduj¹ siê w podrêczniku u¿ytkownika oprogramowania komunikacyjnego.  

Aby uruchomiæ funkcjê automatycznego odbierania wywo³añ w oprogramowaniu 

komunikacyjnym, wpisz komendê ATS0=n. Komenda ta oznacza, ¿e modem 

bêdzie odbiera³ wywo³anie po okre lonej liczbie sygna³ów. Aby ustaliæ liczbê 

sygna³ów, zamieñ literê n na dowolny numer miêdzy 1 a 255. 

Wa¿ne: W wiêkszo ci programów komunikacyjnych mo¿na 

wysy³aæ do modemu specyficzne komendy AT.  
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B-4 Komputer osobisty IBM - Podrêcznik u¿ytkownika 

Je li nie posiadasz modemu g³osowego, musisz wy³¹czaæ automatyczne odbieranie 

wywo³ania, gdy nie u¿ywasz modemu. Inaczej dzwoni¹cy byliby witani sygna³em 

modemu. Aby wy³¹czyæ automatyczne odbieranie wywo³añ, wpisz komendê 

ATS0=0.

W niektórych programach komunikacyjnych automatyczne odbieranie wywo³añ jest 

w³¹czane i wy³¹czane za pomoc¹ opcji "Auto Answer On" i"Auto Answer Off".  

Je li program faksowy zosta³ zainstalowany fabrycznie, poszukaj dodatkowych 

informacji w systemie pomocy, w który program ten jest wyposa¿ony.  

Wy³¹czanie us³ugi po³¹czenia oczekuj¹cego

Je li korzystasz z us³ugi po³¹czenia oczekuj¹cego, powinienie  j¹ wy³¹czyæ na czas 

korzystania z modemu. Je li us³uga ta pozostanie w³¹czona, ³¹czno æ mo¿e byæ 

przerywana drugim wywo³aniem oczekuj¹cym na odebranie.  

Aby wy³¹czyæ us³ugê po³¹czenia oczekuj¹cego, skontaktuj siê z operatorem 

telekomunikacyjnym. Poszczególni operatorzy stosuj¹ ró¿ne procedury wy³¹czania 

tej us³ugi. U niektórych operatorów us³ugi tej nie mo¿na wy³¹czyæ. Dowiedz siê w 

biurze obs³ugi klienta operatora, jaka jest procedura i sekwencja znaków 

wy³¹czaj¹ca us³ugê po³¹czenia oczekuj¹cego.  

Sekwencja znaków przypomina komendy wpisywane na komputerze.  W niektórych 

miejscach us³ugê po³¹czenia oczekuj¹cego wy³¹cza np. nastêpuj¹ca sekwencja 

znaków: 

(# lub *)70,,,(pe³ny numer telefoniczny) 

Na komputerze mo¿na wpisaæ np. tak¹ sekwencjê znaków: *70,,,5554343. 

Przecinki (,,,) sprawiaj¹, ¿e modem czeka, a¿ komenda zostanie wykonana, a 

nastêpnie automatycznie wybiera numer telefoniczny. 

Us³uga po³¹czenia oczekuj¹cego jest wy³¹czana tylko na czas trwania bie¿¹cego 

po³¹czenia modemowego i tylko do chwili jego zakoñczenia. W przypadku wywo³añ 

przychodz¹cych mo¿e byæ przydatna zmiana warto ci rejestru S10 na wy¿sz¹. 

Informacje na temat rejestrów S znajduj¹ siê w podrozdziale Dodatek B: Rejestry 

S  na stronie B-14.

Wa¿ne:
Je li u¿ywane jest automatyczne odbieranie wywo³añ 

wraz z oprogramowaniem do faksu, ustawienie wysokiej 

liczby sygna³ów pozwoli na odebranie telefonu, zanim 

zrobi to faks-modem.  
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Oprogramowanie komunikacyjne okre la, jak modem obs³uguje automatyczne 

odbieranie. Szczegó³owe informacje na ten temat znajduj¹ siê w podrêczniku 

u¿ytkownika oprogramowania komunikacyjnego.

Je li program faksowy zosta³ zainstalowany fabrycznie, poszukaj dodatkowych 

informacji w systemie pomocy, w który program ten jest wyposa¿ony.
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Komendy modemu 

W tym podrozdziale znajduj¹ siê informacje na temat komend, które pozwalaj¹ 

pos³ugiwaæ siê modemem z wiersza komend trybu DOS poprzez ³añcuchy komend 

AT. 

Wykonywanie komend

Modem jest gotowy na otrzymywanie i wykonywanie komend AT (tryb komend) od 

razu po w³¹czeniu zasilania. Modem pozostaje w trybie komend, dopóki nie 

nawi¹¿e po³¹czenia ze zdalnym modemem. Komendy do modemu mog¹ pochodziæ 

z terminalu, do którego jest on pod³¹czony, lub z komputera, na którym jest 

uruchomione oprogramowanie komunikacyjne. 

Modem jest przeznaczony do pracy ze zwyk³¹ szybko ci¹ transmisji w przedziale 

od 300 b/s do 115,2 kb/s. Wszystkie komendy i dane musz¹ byæ przekazywane do 

modemu z jedn¹ z poprawnych szybko ci transmisji. 

Format komend

Wszystkie komendy musz¹ siê zaczynaæ od przedrostka the AT, po którym 

nastêpuje litera komendy; komenda koñczy siê naci niêciem klawisza Enter. 

Dopuszczalne jest stosowanie spacji w ³añcuchach komend w celu zwiêkszenia ich 

czytelno ci, ale s¹ one ignorowane przez modem w trakcie wykonywania komend. 

Wszystkie komendy nale¿y pisaæ wielkimi lub ma³ymi literami, ale nigdy wielkimi i 

ma³ymi na przemian. Komenda wydana bez parametrów jest uwa¿ana za tê sam¹ 

komendê z parametrem 0 .

Przyk³ad:

ATL[Enter]

Ta komenda powoduje ciszenie g³o nika modemu.  
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 Komendy AT 

Tabela 1: Komendy AT

Komenda: Funkcja 

A Odbiera po³¹czenie przychodz¹ce. 

A/ Powtarza ostatni¹ wydan¹ komendê. Wa¿ne: Tej komendy nie poprzedza 

siê przedrostkiem AT ani nie koñczy naci niêciem klawisza Enter.

D 0-9, A-D, # i *

L = powtórzenie ostatniego wybranego numeru

P = impulsowe wybieranie numerów

T = tonowe wybieranie numerów

W = oczekiwanie na drugi sygna³ wybierania

V = prze³¹czenie do trybu g³o nomówi¹cego

, = pauza

@ = oczekiwanie na piêæ sekund ciszy

! = flash

;= powrót do trybu komend po wybraniu numeru. 

E0 Wy³¹czone wy wietlanie komend na ekranie.

E1 W³¹czone wy wietlanie komend na ekranie.

+++ Znaki przej cia miêdzy trybem danych a trybem komend. 

H0 Od³o¿enie s³uchawki (udostêpnienie linii).

H1 Podniesienie s³uchawki (zajêcie linii). 

I0 Identyfikator oprogramowania wbudowanego i urz¹dzenia. 

I1 Kod sumy kontrolnej. 
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Tabela 1: Komendy AT(c.d.)

Komenda: Funkcja 

I2 Test ROM. 

I3 Identyfikator oprogramowania wbudowanego i urz¹dzenia. 

L0 Niska g³o no æ.

L1 Niska g³o no æ.

L2 rednia g³o no æ.

L3 Wysoka g³o no æ.

M0 G³o nik zawsze wy³¹czony.

M1 G³o nik w³¹czony do chwili wykrycia sygna³u no nego.

M2 G³o nik zawsze w³¹czony.

O0 Powrót do trybu danych.

O1 Inicjacja mechanizmu kszta³towania sygna³u i powrót do trybu danych. 

P Wybieranie impulsowe.

Q0 W³¹czone kody wynikowe.

Q1 Wy³¹czone kody wynikowe.

Sr? Odczyt rejestru S numer r, gdzie r=0-95.

Sr=n Ustawienie rejestru S numer r na warto æ n (r=0-95; n=0-255).

T Wybieranie tonowe.

V0 Odpowiedzi numeryczne.

V1 Odpowiedzi tekstowe.

X0 Odpowiedzi zgodne ze standardem Hayes Smartmodem 300/wybieranie 

na lepo. 
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Tabela 1: Komendy AT(c.d.)

Komenda: Funkcja 

X1 To samo co X0, a ponadto odpowiedzi CONNECT/wybieranie na lepo.

X2 To samo co X1, a ponadto wykrywanie sygna³u wybierania tonowego. 

X3 To samo co X1, a ponadto wykrywanie sygna³u zajêto ci/wybieranie na 

lepo. 

X4 Wszystkie odpowiedzi oraz wykrywanie sygna³u wybierania tonowego i 

zajêto ci. 

Z Zresetowanie i przywrócenie profilu u¿ytkownika.
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Szczegó³y dotycz¹ce +MS Controls 

Przyk³adowa komenda mo¿e wygl¹daæ nastêpuj¹co AT+MS = V90, 1, 24000, 

33600, 28000, 56000

+MS=<sygna³>,<tryb automatyczny>,<min. szybko æ wysy³ania>,<maks. szybko æ 

wysy³ania>,<min. szybko æ odbioru>,<maks. szybko æ odbioru> 

<sygna³ no ny>= B103 to Bell 103 (300 b/s)

B212 to Bell 212 (1200 b/s)

V21 to V.21 (300 b/s)

V22 to V.22 (1200 b/s)

V22B to V.22bis (1200-2400 b/s)

V23C to V.23

V32 to V.32 (4800 i 9600 b/s)

V32B to V.32bis (7200, 12000, 14400 b/s)

V34 to V.34 (2400-33600 b/s)

K56 to K56flex (28000-56000 b/s)

V90 to V.90 (28000-56000 b/s)

<tryb 

automatyczny>

= 0 (tryb automatyczny wy³¹czony)

= 1 (tryb automatyczny w³¹czony)

<min. szybko æ wysy³ania> = 300 b/s do 33600 b/s

<maks. szybko æ wysy³ania> = 300 b/s to 33600 b/s

<min. szybko æ odbioru> = 300 b/s do 33600 b/s

<maks. szybko æ odbioru> = 300 b/s to 56000 b/s

Tabela 2: Szczegó³y dotycz¹ce +MS Controls
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Rozszerzenia komend AT

Tabela 3: Rozszerzenia komend AT

Komenda: Funkcja 

&C0 Wykrywanie sygna³u (CD) zawsze w³¹czone.

&C1 W³¹czenie CD, gdy jest zdalny sygna³. 

&D0 Ignorowanie sygna³u DTR. 

&D1 Po prze³¹czeniu DTR modem wraca do trybu komend. 

&D2 Po sygnale prze³¹czania DTR modem zwalnia liniê i wraca do trybu 

komend. 

&F Za³adowanie domy lnej konfiguracji fabrycznej.

&G0 Wy³¹czenie sygna³u czuwania.

&G1 W³¹czenie sygna³u czuwania 550 Hz. 

&G2 W³¹czenie sygna³u czuwania 1800 Hz. 

&V Wy wietlenie aktywnych profili.
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Komendy V.42bis

Tabela 4: Komendy V.42bis  

Komenda: Funkcja 

+IFC = 0,0 Wy³¹czenie sterowania przep³ywem.

+IFC = 2,2 W³¹czenie sprzêtowego sterowania przep³ywem RTS/CTS 

(domy lnie w trybie danych). 

+IFC = 1,1 W³¹czenie programowego sterowania przep³ywem XON/OFF.  

+DS = 0,0,2048,32 Wy³¹czenie kompresji danych.

+DS =3,0,2048,32 W³¹czenie kompresji danych V.42bis/MNP5. 

+ES = 0,0,1 Tylko tryb Normal (buforowanie szybko ci).

+ES = 4,4,6 Tylko tryb MNP. 

+ES =3,3,5 Tryb automatyczny V.42/MNP/Normal. 

+ES = 3,0,2 Tylko tryb V.42. 

+ILRR = 0 Wy³¹czenie kodu wyniku protoko³u do³¹czonego do szybko ci 

modemu. 

+ILRR = 1 W³¹czenie kodu wyniku protoko³u do³¹czonego do szybko ci 

modemu.
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Kody odpowiedzi modemu

W poni¿szej tabeli s¹ podane podstawowe kody wysy³ane przez modem do 

komputera w odpowiedzi na wpisywane komendy. S¹ one nazywane kodami 

odpowiedzi.  

Tabela 5: Podstawowe kody odpowiedzi  

Kod 

cyfrowy
Kod s³owny Znaczenie 

0 OK Komenda zosta³a wykonana bezb³êdnie.

1 Connect Uzyskano po³¹czenie z szybko ci¹ 300 bitów na sekundê 

(b/s). 

2 Ring Wykryto sygna³ wywo³ania przychodz¹cego.

3 No carrier Sygna³ no ny zosta³ utracony lub go nie s³ychaæ.

4 Error B³¹d w wierszu komend.

Nieprawid³owa komenda.

Wiersz komend d³u¿szy od bufora.

Nieprawid³owy format znakowy.

6 No dial tone Brak sygna³u wybierania w czasie oczekiwania.

7 Busy Wybrany numer jest zajêty.

8 No answer Wybrany numer nie odpowiedzia³ w czasie oczekiwania. 

11 Connect xxxx Uzyskano po³¹czenie z szybko ci¹ 2400 b/s.

24 Delayed Wybieranie numeru od³o¿one.

32 Blacklisted Numer jest na li cie numerów wykluczonych.

33 Fax Po³¹czenie faksowe.

35 Data Przekaz danych.

+F4 +FC error B³¹d komunikacji faksowej.
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Rejestry S 

Rejestry S to obszary przechowywania informacji w modemie. Za pomoc¹ rejestrów 

S konfiguruje siê w zestawie komend AT opcje modemu. Niektóre rejestry S maj¹ 

ustawienia domy lne. Przy normalnym pos³ugiwaniu siê modemem ustawienia 

domy lne s¹ zazwyczaj wystarczaj¹ce. W specyficznych okoliczno ciach trzeba 

jednak czasami zmieniæ ustawienia domy lne. Aby zmieniæ warto æ rejestru S, 

nale¿y zacz¹æ komendê od liter AT.

Aby odczytaæ warto æ rejestru S: 

Wpisz komendê ATSr? command (r=numer rejestru 0-28). 

Aby odczytaæ np. rejestr S numer 0, wpisz ATS0? i naci nij klawisz Enter.

Aby zmieniæ warto æ rejestru S:

Wpisz komendê ATSr=n (r=numer rejestru 0-28, n=nowa warto æ, która ma 

zostaæ przypisana).

Aby zmieniæ np. warto æ rejestru S numer 0 z 0 na 20 sygna³ów, wpisz 

ATS0=20 i naci nij klawisz Enter.
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Poni¿sza tabela zawiera zestawienie rejestrów S.

Tabela 6: Rejestry S

Rejestr Funkcja Przedzia³/jednostki Domy lne

S0 Automatyczne odbieranie 0-255 /sygna³y dzwonka 0 

S1 Licznik sygna³ów dzwonka 0-255 /sygna³y dzwonka 0 

S2 Znak kodu Escape 0-255 /ASCII 43 

S3 Znak powrotu karetki 0-127 /ASCII 13 

S4 Znak nowego wiersza 0-127 /ASCII 10 

S5 Znak backspace 0-32 /ASCII 8 

S6 Czas oczekiwania na sygna³ 

wybierania 

2-255 /sekundy 2 

S7 Czas oczekiwania na zdalny 

sygna³

1-255 /sekundy 50 

S8 Czas pauzy po przecinku 0-255 /sekundy 2 

S10 Czas utraty sygna³u 1-255 /dziesi¹te czê ci 

sekundy

14 

S11 Szybko æ wybierania 

sygna³ów tonowych

50-255 /milisekundy 95

S12 Czas wykrywania znaku 

Escape

0-255 /piêædziesi¹te czê ci 

sekundy

50 

S29 Czas sygna³u Flash 0-255 /10 milisekund 70
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Terminologia dotycz¹ca monitora C-1

Dodatek C. Terminologia dotycz¹ca monitora 

 Czytaj¹c dokumentacjê dostarczon¹ wraz z monitorem, a tak¿e informacje na 

temat monitora zamieszczone w tej publikacji, mo¿na spotkaæ siê z pewnymi 

terminami technicznymi. Przed zmian¹ ustawienia monitora nale¿y zajrzeæ do tej 

tabeli, aby dowiedzieæ siê, co oznaczaj¹ poszczególne terminy dotycz¹ce monitora.  

Tabela 1: Wykaz i definicje terminów zwi¹zanych z monitorem

Termin Definicja

tryb wy wietlania Ustawienie rozdzielczo ci zwi¹zane z ustawieniem 

czêstotliwo ci od wie¿ania pionowego (a tak¿e z ustawieniem 

liczby kolorów). Na przyk³ad 640x480 przy 75 Hz, 256 

kolorów. 

czêstotliwo æ 

od wie¿ania poziomego

Czêstotliwo æ (w kilohercach - kHz), z jak¹ s¹ rysowane 

wszystkie linie obrazu na monitorze. 

z przeplotem Metoda wytwarzania obrazu przez rysowanie linii na przemian 

a¿ do narysowania ca³o ci.  

bez przeplotu Metoda wytwarzania obrazu przez rysowanie poszczególnych 

linii po kolei a¿ do narysowania ca³o ci. W ten sposób obraz 

migocze w mniejszym stopniu, ni¿ przy zastosowaniu metody 

z przeplotem.  

piksel Element obrazu. Ma³y prostok¹t albo fragment obrazu, który 

wraz z innymi pikselami tworzy jego ca³o æ.  

rozdzielczo æ Pionowy i poziomy rozmiar wy wietlanego obrazu liczony w 

pikselach. Na przyk³ad 640x480 oznacza szeroko æ 640 

pikseli i wysoko æ 480 pikseli. 

SVGA Super video graphics array. Standard graficzny stosowany dla 

osi¹gniêcia najwy¿szej rozdzielczo ci tekstu i grafiki.  

czêstotliwo æ 

od wie¿ania pionowego

Czêstotliwo æ (w hercach - Hz), z jak¹ ca³y obraz jest 

rysowany na ekranie. Zwana te¿ czêstotliwo ci¹ 

od wie¿ania.
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Dodatek D. Gwarancja 

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji sk³adaj¹ siê z dwóch czê ci: Czê ci 1 i Czê ci 2. Czê æ 1 zale¿y 

od kraju. Czê æ 2 jest identyczna dla obu deklaracji.  Nale¿y przeczytaæ czê æ 1 

odpowiedni¹ dla danego kraju oraz Czê æ 2. 

Stany Zjednoczone, Portoryko i Kanada (Z125-4753-05 11/97) (Czê æ 1 - 

Warunki ogólne, strona D-2)

Ca³y wiat poza Kanad¹, Portoryko, Turcj¹ i Stanami Zjednoczonymi 

(Z125-5697-01 11/97) (Czê æ 1 - Warunki ogólne, strona D-7)

Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów wiata (Czê æ 2 - 

Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów, strona D-7)

Wa¿ne:
Poni¿sza gwarancja obowi¹zuje tylko dla modeli 

2193 i 2194 komputera. W przypadku maszyn 

innych typów obowi¹zuje gwarancja dostarczona 

wraz z danym modelem.  
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Warunki ograniczonej gwarancji IBM obowi¹zuj¹ce w 
Stanach Zjednoczonych, Portoryko i Kanadzie (Czê æ 1 - 
Warunki ogólne) 

W sk³ad niniejszych Warunków Gwarancji wchodz¹: Czê æ 1 - Warunki ogólne oraz 

Czê æ 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów. Warunki Czê ci 2 

mog¹ zastêpowaæ lub modyfikowaæ warunki z Czê ci 1. Gwarancje udzielane 

przez IBM na mocy niniejszych Warunków maj¹ zastosowanie wy³¹cznie do 

Maszyn zakupionych przez klienta od IBM lub od wybranego przez siebie 

dystrybutora w celu ich u¿ytkowania, a nie dalszej odsprzeda¿y. Okre lenie 

Maszyna  oznacza maszynê IBM, jej osprzêt, zmiany, rozszerzenia, elementy lub 

akcesoria, jak równie¿ wszelkie ich po³¹czenia. Okre lenie Maszyna  nie obejmuje 

natomiast jakiegokolwiek oprogramowania dostarczonego razem z Maszyn¹ lub 

zainstalowanego na Maszynie w jakikolwiek inny sposób. O ile firma IBM nie okre li 

tego inaczej, gwarancje udzielone na mocy niniejszych Warunków maj¹ 

zastosowanie jedynie w kraju, w którym Klient naby³ Maszynê. Postanowienia 

zawarte w niniejszych Warunkach pozostaj¹ bez wp³ywu na uprawnienia 

przys³uguj¹ce konsumentom na podstawie bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych 

przepisów prawa. W przypadku jakichkolwiek pytañ, Klient proszony jest o kontakt z 

IBM lub dystrybutorem IBM. 

Gwarancja IBM udzielona na Maszyny. Firma IBM gwarantuje, ¿e ka¿da 

Maszyna 1) jest wolna od wad fizycznych oraz 2) posiada cechy zgodne z cechami 

okre lonymi w Oficjalnie Opublikowanych Specyfikacjach IBM. Okres gwarancyjny 

Maszyny jest ci le okre lony i rozpoczyna siê w Dniu Zainstalowania Maszyny. O 

ile IBM lub dystrybutor wybrany przez Klienta nie powiadomi¹ Klienta inaczej, 

Dniem Zainstalowania bêdzie dzieñ wyszczególniony na rachunku Klienta. 

Maszyna: Komputer osobisty IBM 

typ 2193 i 2194

Okres gwarancji*: Czê ci: Jeden (1) rok; 

Robocizna: Jeden (1) rok

W celu uzyskania informacji na temat serwisu 

gwarancyjnego skontaktuj siê z miejscem zakupu. 

W zale¿no ci od kraju, w jakim serwis gwarancyjny 

jest wiadczony, w przypadku niektórych Maszyn 

IBM Klient uprawniony bêdzie do serwisu 

gwarancyjnego wiadczonego na miejscu u Klienta. 

Vegas.book  Page 2  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



Gwarancja D-3

W okresie gwarancyjnym IBM lub dystrybutor, o ile zosta³ on upowa¿niony przez 

IBM do wiadczenia serwisu gwarancyjnego, wiadczyæ bêdzie w odniesieniu do 

Maszyny bezp³atne us³ugi, polegaj¹ce na naprawie lub wymianie, zgodnie z typem 

us³ug wskazanym dla tej Maszyny, a tak¿e dokona zmian technicznych maj¹cych 

zastosowanie w odniesieniu do Maszyny. 

Je li w okresie gwarancyjnym Maszyna nie funkcjonuje zgodnie z gwarancj¹, a IBM 

lub dystrybutor nie jest w stanie 1) dokonaæ jej naprawy; b¹d  2) zast¹piæ jej inn¹ 

Maszyn¹ stanowi¹c¹ co najmniej jej funkcjonalny odpowiednik, Klient ma prawo 

zwróciæ Maszynê w tym miejscu, w którym dokona³ jej zakupu, a w zamian otrzyma 

zwrot kwoty zap³aconej za tê Maszynê. Maszyna u¿yta do wymiany mo¿e nie byæ 

nowa, ale bêdzie poprawnie dzia³aæ. 

Zakres gwarancji. Gwarancja nie obejmuje naprawy lub wymiany Maszyny, które 

wynikaj¹ z niew³a ciwego u¿ytkowania, wypadku, modyfikacji Maszyny, 

niezapewnienia jej odpowiedniego rodowiska fizycznego lub operacyjnego, 

niew³a ciwej konserwacji Maszyny przez Klienta, uszkodzeñ spowodowanych 

przez produkt, za który IBM nie ponosi odpowiedzialno ci. Gwarancja zostanie 

uniewa¿niona w przypadku usuniêcia lub zmiany nalepek identyfikacyjnych 

umieszczonych na Maszynie lub jej czê ciach. 

NINIEJSZE GWARANCJE S¥ WY£¥CZNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI 

KLIENTOWI I ZASTÊPUJ¥ WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI (W 

TYM TAK¯E RÊKOJMIÊ), WYRAZNE LUB DOMNIEMANE, A W 

SZCZEGÓLNO CI DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI 

PRZYDATNO CI HANDLOWEJ LUB U¯YTECZNO CI DO OKRE LONEGO 

CELU. NIEZALE¯NIE OD PRAW WYNIKAJ¥CYCH Z NINIEJSZEJ GWARANCJI 

KLIENTOWI PRZYS£UGIWAÆ MOG¥ RÓWNIE¯ INNE PRAWA W ZALE¯NO CI 

OD OBOWI¥ZUJ¥CEGO W DANYM KRAJU USTAWODAWSTWA. 

USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZAJ¥ 

WY£¥CZENIA LUB OGRANICZENIA WYRAZNYCH LUB DOMNIEMANYCH 

GWARANCJI, W ZWI¥ZKU Z TYM POWY¯SZE WY£¥CZENIE LUB 

OGRANICZENIE GWARANCJI MO¯E NIE MIEÆ ZASTOSOWANIA W 

ODNIESIENIU DO NIEKTÓRYCH KLIENTÓW. W TAKIM PRZYPADKU CZAS 

TRWANIA TAKICH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO OKRESU 

GWARANCYJNEGO. PO WYGA NIÊCIU TEGO OKRESU NIE BÊD¥ 

UDZIELANE ¯ADNE DALSZE GWARANCJE. 

Pozycje nieobjête Gwarancj¹: Firma IBM nie gwarantuje nieprzerwanej i wolnej 

od b³êdów pracy Maszyny. 
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O ile IBM nie okre li tego inaczej, IBM dostarcza maszyny innych producentów BEZ 

UDZIELANIA NA NIE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI.

Jakakolwiek pomoc techniczna lub pomoc innego rodzaju wiadczona Klientowi w 

okresie Gwarancji w odniesieniu do Maszyny, taka jak udzielanie przez telefon 

odpowiedzi na pytania typu Jak to zrobiæ?  lub pytania dotycz¹ce instalacji 

Maszyny oraz dostosowania jej parametrów do potrzeb Klienta, bêdzie wiadczona 

równie¿ BEZ UDZIELENIA NA NIE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. 

Serwis gwarancyjny. W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego dla Maszyny 

Klient powinien skontaktowaæ siê z wybranym przez siebie dystrybutorem lub z 

IBM. W Stanach Zjednoczonych Ameryki prosimy o kontakt telefoniczny z firm¹ IBM 

pod numerem 1-919-517-2800. W Kanadzie prosimy dzwoniæ pod numer 1-800-

565-3344. Klient mo¿e byæ zobowi¹zany do przedstawienia dowodu zakupu. 

W celu utrzymania lub przywrócenia dzia³ania Maszyn zgodnego z okre lonymi dla 

tych Maszyn Specyfikacjami IBM lub dystrybutor wiadczyæ bêd¹ na miejscu u 

Klienta lub w punkcie serwisowym okre lonego typu us³ugi zwi¹zane z wymian¹ lub 

napraw¹. IBM lub dystrybutor poinformuje Klienta o typach us³ug dostêpnych dla 

Maszyn, bior¹c pod uwagê kraj zainstalowania. IBM, wedle w³asnego uznania, 

mo¿e dokonaæ albo naprawy, albo wymiany uszkodzonej Maszyny. 

W przypadku gdy typ us³ugi gwarancyjnej wymaga wymiany Maszyny lub jej czê ci, 

wymieniany przez IBM lub dystrybutora element staje siê jego w³asno ci¹, element 

za , którym zosta³ on zast¹piony, przechodzi na w³asno æ Klienta. Klient 

gwarantuje, i¿ wszystkie usuniête czê ci s¹ oryginalne i niezmienione. Czê ci u¿yte 

do wymiany mog¹ nie byæ nowe, ale musz¹ byæ w dobrym stanie technicznym i co 

najmniej równowa¿ne funkcjonalnie wymienianej pozycji. Czê æ zastêpuj¹ca czê æ 

usuniêt¹ przejmuje jej status gwarancyjny. 

Jakiegokolwiek rodzaju osprzêt, zmiany lub rozszerzenia, w odniesieniu do których 

IBM lub dystrybutor wiadczyæ bêd¹ serwis gwarancyjny, musz¹ byæ zainstalowane 

na Maszynie, która 1) w przypadku niektórych Maszyn jest okre lon¹ Maszyn¹ 

posiadaj¹c¹ numer seryjny oraz 2) znajduje siê w poziomie zmian technicznych 

odpowiednim dla takiego osprzêtu, zmian lub rozszerzeñ. W wielu przypadkach 

serwis gwarancyjny wiadczony w odniesieniu do takiego osprzêtu, zmian lub 

rozszerzeñ obejmowaæ bêdzie usuniêcie czê ci oraz ich zwrot do IBM. Czê æ, która 

zastêpuje czê æ usuniêt¹, przejmuje jej status gwarancyjny. 

Przed dokonaniem przez IBM lub dystrybutora wymiany Maszyny lub czê ci, Klient 

usunie wszelkiego rodzaju osprzêt, czê ci, opcje, zmiany oraz uzupe³nienia, które 

nie s¹ objête serwisem gwarancyjnym.
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Klient zobowi¹zuje siê ponadto: 

1. upewniæ siê, ¿e w odniesieniu do Maszyny nie istniej¹ ¿adne obci¹¿enia 

prawne lub inne ograniczenia, które uniemo¿liwi³yby jej wymianê; 

2. uzyskaæ zgodê w³a ciciela Maszyny na wiadczenie przez firmê IBM lub 

dystrybutora us³ug serwisowych, o ile Klient nie jest równocze nie 

w³a cicielem tej Maszyny oraz 

3. w sytuacjach kiedy bêdzie to wymagane, przed wykonaniem us³ugi 

serwisowej: 

a. wykonaæ procedury okre lenia problemu, analizy tego problemu i 

zg³oszenia serwisowego dostarczone przez IBM lub dystrybutora, 

b. zabezpieczyæ wszystkie programy, dane oraz zbiory zawarte w 

Maszynie,

c. zapewniæ IBM lub dystrybutorowi wystarczaj¹cy, wolny i bezpieczny 

dostêp do swoich urz¹dzeñ w celu umo¿liwienia IBM oraz 

dystrybutorowi wywi¹zania siê ze swoich zobowi¹zañ oraz 

d. powiadomiæ IBM lub wybranego przez siebie dystybutora o zmianach 

lokalizacji Maszyny.

IBM ponosi odpowiedzialno æ za utratê lub uszkodzenie Maszyny Klienta 1) w 

czasie gdy Maszyna znajduje siê w posiadaniu IBM lub 2) w trakcie transportu 

Maszyny, którego koszty pokrywa IBM. 

W przypadku gdy Klient z jakiegokolwiek powodu dokona zwrotu Maszyny do IBM 

lub wybranego przez siebie dystrybutora ani IBM, ani taki dystrybutor nie ponosz¹ 

odpowiedzialno ci za zgromadzone w tej Maszynie informacje poufne, informacje, 

do których prawa przys³uguj¹ Klientowi oraz dane osobowe Klienta. Przed 

dokonaniem zwrotu Maszyny Klient zobowi¹zany jest do usuniêcia z niej takich 

informacji. 

Status produkcyjny. Ka¿da Maszyna jest wytworzona z czê ci nowych lub z 

czê ci nowych i czê ci poprzednio u¿ywanych. W niektórych przypadkach Maszyna 

mo¿e nie byæ Maszyn¹ now¹ i mog³a byæ ju¿ uprzednio instalowana. Niezale¿nie 

jednak od statusu Maszyny, w odniesieniu do niej obowi¹zuj¹ odpowiednie warunki 

gwarancji IBM. 
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Ograniczenie odpowiedzialno ci. W przypadku wyst¹pienia okre lonych 

okoliczno ci, za które odpowiedzialno æ ponosi IBM, a wyniku których Klient dozna³ 

szkody, Klient bêdzie uprawniony do uzyskania od IBM odszkodowania. W ka¿dej 

takiej sytuacji, bez wzglêdu na zaistnia³e okoliczno ci (w³¹czywszy w to naruszenie 

istotnych postanowieñ Umowy, niedbalstwo, wprowadzenie w b³¹d lub inne 

roszczenia z tytu³u odpowiedzialno ci kontraktowej lub deliktowej), 

odpowiedzialno æ IBM ogranicza siê jednak¿e do: 

1. odpowiedzialno ci za uszczerbek na zdrowiu (³¹cznie ze mierci¹) oraz 

szkody materialne oraz 

2. w przypadku innych rzeczywi cie poniesionych szkód - do ich wysoko ci, nie 

wiêcej jednak ni¿ do wy¿szej z ni¿ej wymienionych kwot: - sumy 100,000,- 

USD (lub jej równowarto ci wyra¿onej w walucie lokalnej); lub - wysoko ci 

op³at (w przypadku op³at okresowych - do wysoko ci op³at za okres 12 

miesiêcy), jakie IBM mia³by otrzymaæ za Maszynê stanowi¹c¹ przedmiot 

roszczenia.

Powy¿sze ograniczenie odpowiedzialno ci ma równie¿ zastosowanie w 

odniesieniu do dostawcy IBM oraz wybranego przez Klienta dystrybutora. 

Wskazany powy¿ej zakres odpowiedzialno ci stanowi ca³o æ 

odpowiedzialno ci ponoszonej przez IBM, jego dostawców oraz dystrybutora. 

W ¯ADNYM RAZIE IBM NIE BÊDZIE PONOSIÆ ODPOWIEDZIALNO CI W 

PRZYPADKU: 1) ZG£OSZENIA PRZEZ OSOBY TRZECIE ROSZCZEÑ Z TYTU£U 

PONIESIONYCH STRAT LUB SZKÓD, SKIEROWANYCH PRZECIWKO 

KLIENTOWI (Z PRZYCZYN INNYCH NI¯ PODANE W PUNKCIE 1 POWY¯EJ); 2) 

UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH LUB ZBIORÓW KLIENTA; LUB 3) 

SZKÓD, KTÓRYCH NIE MO¯NA BY£O PRZEWIDZIEÆ PRZY ZAWIERANIU 

UMOWY, SZKÓD O CHARAKTERZE UBOCZNYM LUB JAKICHKOLWIEK 

INNYCH SZKÓD PO REDNICH (£¥CZNIE Z UTRAT¥ SPODZIEWANYCH 

KORZY CI), NAWET JE¯ELI IBM, JEGO DOSTAWCY LUB DYSTRYBUTOR 

ZOSTALI POINFORMOWANI O MO¯LIWO CI ICH WYST¥PIENIA. 

USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZAJ¥ 

WY£¥CZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNO CI ZA SZKODY O 

CHARAKTERZE UBOCZNYM LUB ZA SZKODY O CHARAKTERZE 

MATERIALNYM NIE POZOSTAJ¥CE W BEZPO REDNIM ZWI¥ZKU 

PRZYCZYNOWYM Z PROWADZON¥ DZIA£ALNO CI¥, W ZWI¥ZKU Z CZYM W 

ODNIESIENIU DO NIEKTÓRYCH KLIENTÓW POWY¯SZE WY£¥CZENIE LUB 

OGRANICZENIE MO¯E NIE MIEÆ ZASTOSOWANIA.
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Warunki gwarancji IBM na wszystkie kraje wiata oprócz 
Kanady, Portoryko, Turcji i Stanów Zjednoczonych (Czê æ 
1 - Warunki ogólne) 

W sk³ad niniejszych Warunków Gwarancji wchodz¹: Czê æ 1 - Warunki ogólne oraz 

Czê æ 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów. Warunki Czê ci 2 

mog¹ zastêpowaæ lub modyfikowaæ warunki z Czê ci 1. Gwarancje udzielane 

przez IBM na mocy niniejszych Warunków maj¹ zastosowanie wy³¹cznie do 

Maszyn zakupionych przez klienta od IBM lub od wybranego przez siebie 

dystrybutora w celu ich u¿ytkowania, a nie dalszej odsprzeda¿y. Okre lenie 

Maszyna  oznacza maszynê IBM, jej osprzêt, zmiany, rozszerzenia, elementy lub 

akcesoria, jak równie¿ wszelkie ich po³¹czenia. Okre lenie Maszyna  nie obejmuje 

natomiast jakiegokolwiek oprogramowania dostarczonego razem z Maszyn¹ lub 

zainstalowanego na Maszynie w jakikolwiek inny sposób. O ile firma IBM nie okre li 

tego inaczej, gwarancje udzielone na mocy niniejszych Warunków maj¹ 

zastosowanie jedynie w kraju, w którym Klient naby³ Maszynê. Postanowienia 

zawarte w niniejszych Warunkach pozostaj¹ bez wp³ywu na uprawnienia 

przys³uguj¹ce konsumentom na podstawie bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych 

przepisów prawa. W przypadku jakichkolwiek pytañ, Klient proszony jest o kontakt z 

IBM lub dystrybutorem IBM. 

Maszyna: Komputer osobisty IBM 

typ 2193 i 2194

Okres gwarancji*: Czê ci: Jeden (1) rok; 

Robocizna: Jeden (1) rok

W celu uzyskania informacji na temat serwisu 

gwarancyjnego skontaktuj siê z miejscem zakupu. 

W zale¿no ci od kraju, w jakim serwis gwarancyjny 

jest wiadczony, w przypadku niektórych Maszyn 

IBM Klient uprawniony bêdzie do serwisu 

gwarancyjnego wiadczonego na miejscu u 

Klienta.

Vegas.book  Page 7  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



D-8 Komputer osobisty IBM - Podrêcznik u¿ytkownika 

Gwarancja IBM udzielona na Maszyny. Firma IBM gwarantuje, ¿e ka¿da 

Maszyna 1) jest wolna od wad fizycznych oraz 2) posiada cechy zgodne z cechami 

okre lonymi w Oficjalnie Opublikowanych Specyfikacjach IBM. Okres gwarancyjny 

Maszyny jest ci le okre lony i rozpoczyna siê w Dniu Zainstalowania Maszyny. O 

ile IBM lub dystrybutor wybrany przez Klienta nie powiadomi¹ Klienta inaczej, 

Dniem Zainstalowania bêdzie dzieñ wyszczególniony na rachunku Klienta. 

W okresie gwarancyjnym IBM lub dystrybutor, o ile zosta³ on upowa¿niony przez 

IBM do wiadczenia serwisu gwarancyjnego, wiadczyæ bêdzie w odniesieniu do 

Maszyny bezp³atne us³ugi, polegaj¹ce na naprawie lub wymianie, zgodnie z typem 

us³ug wskazanym dla tej Maszyny, a tak¿e dokona zmian technicznych maj¹cych 

zastosowanie w odniesieniu do Maszyny. 

Je li w okresie gwarancyjnym Maszyna nie funkcjonuje zgodnie z gwarancj¹, a IBM 

lub dystrybutor nie jest w stanie 1) dokonaæ jej naprawy; b¹d  2) zast¹piæ jej inn¹ 

Maszyn¹ stanowi¹c¹ co najmniej jej funkcjonalny odpowiednik, Klient ma prawo 

zwróciæ Maszynê w miejscu, w którym dokona³ jej zakupu, a w zamian otrzyma 

zwrot ceny zap³aconej za tê Maszynê. Maszyna u¿yta do wymiany mo¿e nie byæ 

nowa, ale bêdzie poprawnie dzia³aæ. 

Zakres gwarancji. Gwarancja nie obejmuje naprawy lub wymiany Maszyny, które 

wynikaj¹ z niew³a ciwego u¿ytkowania, wypadku, modyfikacji Maszyny, 

niezapewnienia jej odpowiedniego rodowiska fizycznego lub operacyjnego, 

niew³a ciwej konserwacji Maszyny przez Klienta, uszkodzeñ spowodowanych 

przez produkt, za który IBM nie ponosi odpowiedzialno ci. Gwarancja zostanie 

uniewa¿niona w przypadku usuniêcia lub zmiany nalepek identyfikacyjnych 

umieszczonych na Maszynie lub jej czê ciach. 
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NINIEJSZE GWARANCJE S¥ WY£¥CZNYMI GWARANCJAMI UDZIELANYMI 

KLIENTOWI I ZASTÊPUJ¥ WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI (W 

TYM TAK¯E RÊKOJMIÊ), WYRAZNE LUB DOMNIEMANE, A W 

SZCZEGÓLNO CI DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI 

PRZYDATNO CI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNO CI DO OKRE LONEGO 

CELU. NIEZALE¯NIE OD PRAW WYNIKAJ¥CYCH Z NINIEJSZEJ GWARANCJI 

KLIENTOWI PRZYS£UGIWAÆ MOG¥ RÓWNIE¯ INNE PRAWA W ZALE¯NO CI 

OD OBOWI¥ZUJ¥CEGO W DANYM KRAJU USTAWODAWSTWA. 

USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZAJ¥ 

WY£¥CZENIA LUB OGRANICZENIA WYRAZNYCH LUB DOMNIEMANYCH 

GWARANCJI, W ZWI¥ZKU Z TYM POWY¯SZE WY£¥CZENIE LUB 

OGRANICZENIE GWARANCJI MO¯E NIE MIEÆ ZASTOSOWANIA W 

ODNIESIENIU DO NIEKTÓRYCH KLIENTÓW. W TAKIM PRZYPADKU CZAS 

TRWANIA TAKICH GWARANCJI JEST OGRANICZONY DO OKRESU 

GWARANCYJNEGO. PO WYGA NIÊCIU TEGO OKRESU NIE BÊD¥ 

UDZIELANE ¯ADNE DALSZE GWARANCJE. 

Pozycje nieobjête Gwarancj¹: Firma IBM nie gwarantuje nieprzerwanej i wolnej 

od b³êdów pracy Maszyny. 

O ile IBM nie okre li tego inaczej, IBM dostarcza maszyny innych producentów BEZ 

UDZIELANIA NA NIE JAKICHKOLWIEK GWARANCJI.

Jakakolwiek pomoc techniczna lub pomoc innego rodzaju wiadczona Klientowi w 

okresie Gwarancji w odniesieniu do Maszyny, taka jak udzielanie przez telefon 

odpowiedzi na pytania typu Jak to zrobiæ?  lub pytania dotycz¹ce instalacji 

Maszyny oraz dostosowania jej parametrów do potrzeb Klienta, bêdzie wiadczona 

równie¿ BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWRANCJI. 

Serwis gwarancyjny. W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego dla Maszyny 

Klient powinien skontaktowaæ siê z wybranym przez siebie dystrybutorem lub z 

IBM. Klient mo¿e byæ zobowi¹zany do przedstawienia dowodu zakupu. 

W celu utrzymania lub przywrócenia dzia³ania Maszyn zgodnego z okre lonymi dla 

tych Maszyn Specyfikacjami IBM lub dystrybutor wiadczyæ bêd¹ na miejscu u 

Klienta lub w punkcie serwisowym okre lonego typu us³ugi zwi¹zane z wymian¹ lub 

napraw¹. IBM lub dystrybutor poinformuje Klienta o typach us³ug dostêpnych dla 

Maszyn, bior¹c pod uwagê kraj zainstalowania. IBM, wedle w³asnego uznania, 

mo¿e dokonaæ albo naprawy, albo wymiany uszkodzonej Maszyny. 

Vegas.book  Page 9  Wednesday, May 10, 2000  6:28 PM



D-10 Komputer osobisty IBM - Podrêcznik u¿ytkownika 

W przypadku gdy typ us³ugi gwarancyjnej wymaga wymiany Maszyny lub jej czê ci, 

wymieniany przez IBM lub dystrybutora element staje siê jego w³asno ci¹, element 

za , którym zosta³ on zast¹piony, przechodzi na w³asno æ Klienta. Klient 

gwarantuje, i¿ wszystkie usuniête czê ci s¹ oryginalne i niezmienione. Czê ci u¿yte 

do wymiany mog¹ nie byæ nowe, ale musz¹ byæ w dobrym stanie technicznym i co 

najmniej równowa¿ne funkcjonalnie wymienianej pozycji. Czê æ zastêpuj¹ca czê æ 

usuniêt¹ przejmuje jej status gwarancyjny. 

Jakiegokolwiek rodzaju osprzêt, zmiany lub rozszerzenia, w odniesieniu do których 

IBM lub dystrybutor wiadczyæ bêd¹ serwis gwarancyjny, musz¹ byæ zainstalowane 

na Maszynie, która 1) w przypadku niektórych Maszyn jest okre lon¹ Maszyn¹ 

posiadaj¹c¹ numer seryjny oraz 2) znajduje siê w poziomie zmian technicznych 

odpowiednim dla takiego osprzêtu, zmian lub rozszerzeñ. W wielu przypadkach 

serwis gwarancyjny wiadczony w odniesieniu do takiego osprzêtu, zmian lub 

rozszerzeñ obejmowaæ bêdzie usuniêcie czê ci oraz ich zwrot do IBM. Czê æ, która 

zastêpuje czê æ usuniêt¹, przejmuje jej status gwarancyjny. 

Przed dokonaniem przez IBM lub dystrybutora wymiany Maszyny lub czê ci, Klient 

usunie wszelkiego rodzaju osprzêt, czê ci, opcje, zmiany oraz uzupe³nienia, które 

nie s¹ objête serwisem gwarancyjnym.

Klient zobowi¹zuje siê ponadto: 

1. upewniæ siê, ¿e w odniesieniu do Maszyny nie istniej¹ ¿adne obci¹¿enia 

prawne lub inne ograniczenia, które uniemo¿liwi³yby jej wymianê; 

2. uzyskaæ zgodê w³a ciciela Maszyny na wiadczenie przez firmê IBM lub 

dystrybutora us³ug serwisowych, o ile Klient nie jest równocze nie 

w³a cicielem tej Maszyny oraz 

3. w sytuacjach kiedy bêdzie to wymagane, przed wykonaniem us³ugi 

serwisowej: 

a. wykonaæ procedury okre lenia problemu, analizy tego problemu 

i zg³oszenia serwisowego dostarczone przez IBM lub 

dystrybutora, 

b. zabezpieczyæ wszystkie programy, dane oraz zbiory zawarte w 

Maszynie,

c. zapewniæ IBM lub dystrybutorowi wystarczaj¹cy, wolny i bezpieczny 

dostêp do swoich urz¹dzeñ w celu umo¿liwienia IBM oraz 
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dystrybutorowi wywi¹zania siê ze swoich zobowi¹zañ oraz 

d. powiadomiæ IBM lub wybranego przez siebie dystybutora o zmianach 

lokalizacji Maszyny.

IBM ponosi odpowiedzialno æ za utratê lub uszkodzenie Maszyny Klienta 1) w 

czasie gdy Maszyna znajduje siê w posiadaniu IBM lub 2) w trakcie transportu 

Maszyny, którego koszty pokrywa IBM. 

W przypadku gdy Klient z jakiegokolwiek powodu dokona zwrotu Maszyny do IBM 

lub wybranego przez siebie dystrybutora ani IBM, ani taki dystrybutor nie ponosz¹ 

odpowiedzialno ci za zgromadzone w tej Maszynie informacje poufne, informacje, 

do których prawa przys³uguj¹ Klientowi oraz dane osobowe Klienta. Przed 

dokonaniem zwrotu Maszyny Klient zobowi¹zany jest do usuniêcia z niej takich 

informacji. 

Status produkcyjny. Ka¿da Maszyna jest wytworzona z czê ci nowych lub z 

czê ci nowych i czê ci poprzednio u¿ywanych. W niektórych przypadkach Maszyna 

mo¿e nie byæ Maszyn¹ now¹ i mog³a byæ ju¿ uprzednio instalowana. Niezale¿nie 

jednak od statusu Maszyny, w odniesieniu do niej obowi¹zuj¹ odpowiednie warunki 

gwarancji IBM.  

Ograniczenie odpowiedzialno ci. W przypadku wyst¹pienia okre lonych 

okoliczno ci, za które odpowiedzialno æ ponosi IBM, a wyniku których Klient dozna³ 

szkody, Klient bêdzie uprawniony do uzyskania od IBM odszkodowania. W ka¿dej 

takiej sytuacji, bez wzglêdu na zaistnia³e okoliczno ci (w³¹czywszy w to naruszenie 

istotnych postanowieñ Umowy, niedbalstwo, wprowadzenie w b³¹d lub inne 

roszczenia z tytu³u odpowiedzialno ci kontraktowej lub deliktowej), 

odpowiedzialno æ IBM ogranicza siê jednak¿e do: 

1. odpowiedzialno ci za uszczerbek na zdrowiu (³¹cznie ze mierci¹) oraz 

szkody materialne oraz 
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2. w przypadku innych rzeczywi cie poniesionych szkód - do ich wysoko ci, nie 

wiêcej jednak ni¿ do wy¿szej z ni¿ej wymienionych kwot: - sumy 100,000,- 

USD (lub jej równowarto ci wyra¿onej w walucie lokalnej); lub - wysoko ci 

op³at (w przypadku op³at okresowych - do wysoko ci op³at za okres 12 

miesiêcy), jakie IBM mia³by otrzymaæ za Maszynê stanowi¹c¹ przedmiot 

roszczenia.

Powy¿sze ograniczenie odpowiedzialno ci ma równie¿ zastosowanie w 

odniesieniu do dostawcy IBM oraz wybranego przez Klienta dystrybutora. 

Wskazany powy¿ej zakres odpowiedzialno ci stanowi ca³o æ 

odpowiedzialno ci ponoszonej przez IBM, jego dostawców oraz dystrybutora. 

W ¯ADNYM RAZIE IBM NIE BÊDZIE PONOSIÆ ODPOWIEDZIALNO CI W 

PRZYPADKU: 1) ZG£OSZENIA PRZEZ OSOBY TRZECIE ROSZCZEÑ Z TYTU£U 

PONIESIONYCH STRAT LUB SZKÓD, SKIEROWANYCH PRZECIWKO 

KLIENTOWI (Z PRZYCZYN INNYCH NI¯ PODANE W PUNKCIE 1 POWY¯EJ); 2) 

UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH LUB ZBIORÓW KLIENTA; LUB 3) 

SZKÓD, KTÓRYCH NIE MO¯NA BY£O PRZEWIDZIEÆ PRZY ZAWIERANIU 

UMOWY, SZKÓD O CHARAKTERZE UBOCZNYM LUB JAKICHKOLWIEK 

INNYCH SZKÓD PO REDNICH (£¥CZNIE Z UTRAT¥ SPODZIEWANYCH 

KORZY CI), NAWET JE¯ELI IBM, JEGO DOSTAWCY LUB DYSTRYBUTOR 

ZOSTALI POINFORMOWANI O MO¯LIWO CI ICH WYST¥PIENIA. 

USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZAJ¥ 

WY£¥CZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNO CI ZA SZKODY O 

CHARAKTERZE UBOCZNYM LUB ZA SZKODY O CHARAKTERZE 

MATERIALNYM NIE POZOSTAJ¥CE W BEZPO REDNIM ZWI¥ZKU 

PRZYCZYNOWYM Z PROWADZON¥ DIA£ALNO CI¥, W ZWI¥ZKU Z CZYM W 

ODNIESIENIU DO NIEKTÓRYCH KLIENTÓW POWY¯SZE WY£¥CZENIE LUB 

OGRANICZENIE MO¯E NIE MIEÆ ZASTOSOWANIA.
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Czê æ 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów

AZJA I KRAJE PACYFIKU

AUSTRALIA: Gwarancja IBM udzielana na Maszyny. Do tego punktu zostaje 

dodany nastêpuj¹cy akapit:

Gwarancje zawarte w tym punkcie stanowi¹ uzupe³nienie do wszelkich praw 

uzyskiwanych przez Klienta na podstawie Ustawy o praktykach handlowych (Trade 

Practices Act) z 1974 roku lub innych aktów prawnych a postanowienia tych 

gwarancji obowi¹zuj¹ jedynie w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy 

prawa.

Zakres gwarancji.  Nastêpuj¹cy tekst zastêpuje pierwsze i drugie zdanie tego 

paragrafu:

Gwarancja nie obejmuje sytuacji, w których naprawa lub wymiana Maszyny wynika 

z niew³a ciwego u¿ytkowania, wypadku wywo³anego przyczyn¹ zewnêtrzn¹, 

modyfikacji Maszyny, niezapewnienia jej odpowiedniego rodowiska fizycznego lub 

operacyjnego, pracy w rodowisku innym ni¿ Okre lone rodowisko Operacyjne, 

niew³a ciwej konserwacji Maszyny przez Klienta, uszkodzeñ wywo³anych u¿yciem 

produktu, za który IBM nie ponosi odpowiedzialno ci. 

Ograniczenie odpowiedzialno ci. Do tego paragrafu zostaje dodany nastêpuj¹cy 

akapit:

W przypadku gdy IBM dopuszcza siê naruszenia warunków lub gwarancji 

wynikaj¹cych z Ustawy o praktykach handlowych (Trade Practices Act) z 1974 roku, 

odpowiedzialno æ IBM ogranicza siê do naprawy lub wymiany towarów lub 

dostarczenia towarów o tej samej warto ci. ¯adne z zamieszczonych w niniejszym 

akapicie ograniczeñ nie ma zastosowania w przypadku, gdy warunki te lub 

gwarancje odnosz¹ siê do prawa do sprzeda¿y, niezak³óconego u¿ytkowania oraz 

braku wad prawnych lub gdy towary nabyto jedynie do u¿ytku osobistego, 

domowego lub do u¿ytku w gospodarstwie domowym. 

CHIÑSKA REPUBLIKA LUDOWA: Prawo w³a ciwe. Do niniejszych Warunków 

Gwarancji zostaje dodany nastêpuj¹cy akapit:

Umowa niniejsza podlega prawu obowi¹zuj¹cemu w stanie Nowy Jork. 

INDIE: Ograniczenie odpowiedzialno ci. Poni¿sze punkty zastêpuj¹ punkty 1 i 2 

tego paragrafu:

1. odpowiedzialno ci za uszczerbek na zdrowiu (³¹cznie ze mierci¹) oraz 

szkody materialne, o ile powsta³y one w wyniku niedbalstwa IBM.
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2. W przypadku wszelkich innych rzeczywi cie poniesionych szkód 

wynikaj¹cych z jakiejkolwiek sytuacji spowodowanej niewywi¹zaniem siê 

przez IBM z jego zobowi¹zañ okre lonych lub zwi¹zanych z przedmiotem 

niniejszych Warunków Gwarancji, odpowiedzialno æ IBM jest ograniczona do 

zwrotu ceny zap³aconej przez Klienta za pojedyncz¹ Maszynê stanowi¹c¹ 

przedmiot roszczenia.

NOWA ZELANDIA: Gwarancja IBM udzielana na Maszyny. Do tego punktu 

zostaje dodany nastêpuj¹cy akapit:

Gwarancje zawarte w tym punkcie stanowi¹ uzupe³nienie do wszelkich praw 

uzyskiwanych przez Klienta na podstawie Ustawy o gwarancjach udzielanych 

konsumentom (Consumer Guarantees Act) z 1993 roku lub innych ustanowionych 

praw, które nie podlegaj¹ wy³¹czeniu lub ograniczeniu. Ustawa o gwarancjach 

udzielanych konsumentom z 1993 roku nie ma zastosowania w przypadku 

jakichkolwiek dostarczanych przez IBM towarów, je li zakup tych towarów zosta³ 

dokonany przez Klienta w celu prowadzenia przez niego dzia³alno ci gospodarczej 

zgodnie z postanowieniami tej Ustawy. 

Ograniczenie odpowiedzialno ci. Do tego paragrafu zostaje dodany nastêpuj¹cy 

akapit:

W przypadku gdy Maszyny zosta³y nabyte w celu innym ni¿ prowadzenie 

dzia³alno ci zdefiniowanej w Ustawie o gwarancjach udzielonych konsumentom 

(Consumer Guarantees Act) z 1993 roku, ograniczenia zawarte w tej czê ci 

podlegaj¹ ograniczeniom zawartym w tej¿e Ustawie. 

EUROPA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA (EMEA)

Przedstawione  poni¿ej warunki maj¹ zastosowanie w odniesieniu do 

wszystkich krajów nale¿¹cych do EMEA. Warunki niniejszej Gwarancji maj¹ 

zastosowanie w odniesieniu do Maszyn zakupionych od przedstawiciela 

handlowego IBM. W przypadku nabycia Maszyny bezpo rednio od IBM, znaczenie 

decyduj¹ce nad warunkami zawartymi w niniejszej Gwarancji bêd¹ mia³y warunki 

odpowiednej umowy zawartej z IBM.

Serwis gwarancyjny. W przypadku nabycia Maszyny IBM w Australii, Belgii, Danii, 

Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, na Litwie, w 

Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, we W³oszech 

lub Wielkiej Brytanii Klient mo¿e uzyskaæ serwis gwarancyjny dla tej Maszyny w 

jednym z tych krajów albo (1) od przedstawiciela handlowego IBM upowa¿nionego 

do wiadczenia us³ug serwisowych, albo (2) od IBM. 
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W przypadku nabycia Komputera Osobistego IBM w Albanii, Armenii, Bia³orusi, 

Bo ni i Hercegowinie, Bu³garii, Chorwacji, Federalnej Republice Jugos³awii, Gruzji, 

Kazachstanie, Kirgizji, Macedonii, Mo³dawii, Polsce, Republice Czeskiej, Rosji, 

Rumunii, S³owacji, S³owenii, na Wêgrzech lub Ukrainie Klient mo¿e uzyskaæ serwis 

gwarancyjny dla tej Maszyny w jednym z tych krajów albo (1) od przedstawiciela 

handlowego IBM upowa¿nionego do wiadczenia us³ug serwisowych, b¹d  (2) od 

IBM. 

W odniesieniu do niniejszej Gwarancji w³a ciwym prawem, warunkami 

specyficznymi dla kraju oraz w³a ciwym s¹dem jest prawo, specyficzne warunki 

oraz s¹d obowi¹zuj¹ce w kraju, w którym wiadczony jest serwis gwarancyjny. 

Jednak¿e, w przypadku gdy serwis gwarancyjny wiadczony jest w Albanii, Armenii, 

Bia³orusi, Bo ni i Hercegowinie, Bu³garii, Chorwacji, Federalnej Republice 

Jugos³awii, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji, Macedonii, Mo³dawii, Polsce, Republice 

Czeskiej, Rosji, Rumunii, S³owacji, S³owenii, na Wêgrzech lub Ukrainie niniejsza 

Gwarancja podlega prawu austriackiemu. 

Poni¿sze warunki maj¹ zastosowanie w odniesieniu do podanych 

krajów:

EGIPT: Ograniczenie odpowiedzialno ci. Poni¿szy punkt zastêpuje punkt 2 tego 

paragrafu: 

2. W przypadku wszelkich innych rzeczywi cie poniesionych szkód, 

odpowiedzialno æ IBM jest ograniczona do zwrotu ca³kowitej ceny zap³aconej przez 

Klienta za pojedyncz¹ Maszynê stanowi¹c¹ przedmiot roszczenia.

Punkty dotycz¹ce dostawców i dystrybutorów pozostaj¹ bez zmian. 

FRANCJA: Ograniczenie odpowiedzialno ci. Nastêpuj¹cy tekst zastêpuje drugie 

zdanie w pierwszym akapicie tego paragrafu:

W ka¿dej takiej sytuacji, bez wzglêdu na podstawê, na jakiej Klient jest uprawniony 

do uzyskania od IBM odszkodownia, odpowiedzialno æ IBM ogranicza siê jedynie 

do: (punkt 1 i 2 bez zmian). 

NIEMCY: Gwarancja IBM udzielana na Maszyny. Nastêpuj¹cy tekst zastêpuje 

pierwsze zdanie w pierwszym akapicie tego paragrafu: 

Gwarancja udzielana na Maszynê IBM obejmuje funkcjonowanie Maszyny przy jej 

normalnym u¿ytkowaniu oraz zgodno æ Maszyny z okre lonymi dla niej 

specyfikacjami. 
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Do tego paragrafu zostaj¹ dodane nastêpuj¹ce akapity: 

Minimalny okres Gwarancji na Maszyny wynosi sze æ miesiêcy. 

W przypadku gdy IBM lub dystrybutor wybrany przez Klienta nie s¹ w stanie 

naprawiæ Maszyny IBM, Klient ma prawo za¿¹daæ zwrotu kwoty bêd¹cej ró¿nic¹ 

pomiêdzy cen¹ zakupu a rzeczywist¹ warto ci¹ nienaprawionej Maszyny lub 

za¿¹daæ uniewa¿nienia odno nej umowy, przedmiotem której jest taka Maszyna, 

wraz ze zwrotem zap³aconej za tê Maszynê ceny. 

Zakres gwarancji. Drugi akapit nie ma zastosowania. 

Serwis gwarancyjny.  Do tego paragrafu zostaje dodany nastêpuj¹cy akapit:

W okresie Gwarancji koszty transportu uszkodzonej Maszyny do IBM ponosi IBM.

Status produkcyjny. Czê æ ta zostaje zast¹piona poni¿szym akapitem:

Ka¿da Maszyna jest wyprodukowana jako nowy egzemplarz. Mo¿e ona sk³adaæ siê 

zarówno z nowych czê ci, jak i czê ci uprzednio u¿ywanych. 

Ograniczenie odpowiedzialno ci. Do tego paragrafu zostaje dodany nastêpuj¹cy 

akapit:

Ograniczenia i wy³¹czenia zamieszczone w Warunkach Gwarancji nie maj¹ 

zastosowania w odniesieniu do szkód spowodowanych umy lnie przez IBM lub 

wynikaj¹cych ze znacznego niedbalstwa ze strony IBM oraz z bezpo rednich 

gwarancji udzielonych przez IBM. 

W punkcie 2 kwotê 100 000 USD  nale¿y zast¹piæ kwot¹ 1 000 000 DEM.

Na koñcu pierwszego akapitu punktu 2 zostaje dodane poni¿sze zdanie: 

Odpowiedzialno æ IBM okre lona w tym punkcie ograniczona jest do 

odpowiedzialno ci z tytu³u naruszenia podstawowych warunków umowy w 

przypadkach zwyk³ego niedbalstwa.

IRLANDIA: Ograniczenie gwarancji. Do tego paragrafu zostaje dodany 

nastêpuj¹cy akapit:

Z wyj¹tkiem sytuacji wyra nie okre lonych w niniejszych Warunkach Gwarancji, 

wszystkie warunki ustawowe, ³¹cznie ze wszelkimi gwarancjami domniemanymi, 

jednak bez naruszania istoty ¿adnej z gwarancji zawartych w Ustawie o sprzeda¿y 

towarów (Sale of Goods Act) z 1893 roku lub Ustawie o sprzeda¿y towarów i 

wiadczeniu us³ug (Sale of Goods and Supply of Services Act) z 1980 roku, zostaj¹ 

niniejszym wy³¹czone. 
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Ograniczenie odpowiedzialno ci. Nastêpuj¹cy tekst zastêpuje punkty 1 i 2 w 

pierwszym akapicie tego paragrafu:

1. mierci, uszkodzeñ cia³a lub szkód fizycznych w nieruchomo ciach, 

spowodowanych wy³¹cznie niedbalstwem IBM; oraz 

2. w przypadku innych rzeczywi cie poniesionych szkód - do ich wysoko ci, nie 

wiêcej jednak ni¿ do wy¿szej z wymienionych kwot: 75.000 funtów irlandzkich 

lub 125 procent op³at (w przypadku op³at okresowych - do wysoko ci op³at za 

okres 12 miesiêcy), jakie IBM mia³by otrzymaæ za Maszynê stanowi¹c¹ 

przedmiot lub przyczynê roszczenia.

Punkty dotycz¹ce dostawców i dystrybutorów pozostaj¹ bez zmian. 

Na koñcu tej czê ci zostaje dodany nastêpuj¹cy akapit: 

W przypadku jakichkolwiek uchybieñ, odpowiedzialni æ IBM oraz wy³¹czne rodki 

przys³uguj¹ce Klientowi, niezale¿nie od tego czy jest to odpowiedzialno æ 

kontraktowa czy deliktowa, ograniczone s¹ do ¿¹dania wyp³aty odszkodowania.

W£OCHY: Ograniczenie odpowiedzialno ci. Nastêpuj¹cy tekst zastêpuje drugie 

zdanie w pierwszym akapicie:

W ka¿dym takim przypadku z wyj¹tkiem sytuacji, gdy jest to okre lone inaczej przez 

obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, odpowiedzialno æ IBM ograniczaæ siê bêdzie 

wy³¹cznie do: (punkt 1 bez zmian) 2) W przypadku wszelkich innych rzeczywi cie 

poniesionych szkód wynikaj¹cych z jakiejkolwiek sytuacji spowodowanej 

niewywi¹zaniem siê przez IBM z jego zobowi¹zañ okre lonych lub zwi¹zanych z 

przedmiotem niniejszych Warunków Gwarancji, odpowiedzialno æ IBM jest 

ograniczona do zwrotu ca³kowitej ceny zap³aconej przez Klienta za Maszynê 

bêd¹c¹ przedmiotem roszczenia.

Punkty dotycz¹ce dostawców i dystrybutorów pozostaj¹ bez zmian. 

Nastêpuj¹cy tekst zastêpuje drugi akapit tego paragrafu: 

O ile nie jest to inaczej okre lone przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawa, IBM oraz 

dystrybutor wybrany przez Klienta nie bêd¹ ponosiæ odpowiedzialno ci w 

przypadku: (punkt 1 i 2 bez zmian) 3) po rednich szkód, nawet je li IBM lub 

dystrybutor wybrany przez Klienta zostali poinformowani o mo¿liwo ci ich 

wyst¹pienia. 

AFRYKA PO£UDNIOWA, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTO I SUAZI: 
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Ograniczenie odpowiedzialno ci. Do tego paragrafu zostaje dodany nastêpuj¹cy 

akapit:

W przypadku wszelkich rzeczywi cie poniesionych szkód wynikaj¹cych z 

jakiejkolwiek sytuacji spowodowanej niewywi¹zaniem siê przez IBM z jego 

zobowi¹zañ okre lonych przedmiotem niniejszych Warunków Gwarancji, ca³kowita 

odpowiedzialno æ IBM jest ograniczona do zwrotu ceny zap³aconej przez Klienta za 

pojedyncz¹ Maszynê stanowi¹c¹ przedmiot roszczenia wobec IBM.

TURCJA: Status produkcyjny.  Akapit ten zostaje zast¹piony nastêpuj¹cym 

stwierdzeniem: IBM realizuje zamówienia Klientów na Maszyny IBM, nowo 

wyprodukowane, zgodnie ze standardami produkcyjnymi IBM. 

WIELKA BRYTANIA: Ograniczenie odpowiedzialno ci. Nastêpuj¹cy tekst 

zastêpuje punkty 1 i 2 w pierwszym akapicie tego paragrafu:

1. mierci, uszkodzeñ cia³a lub szkód fizycznych w nieruchomo ciach, 

spowodowanych wy³¹cznie niedbalstwem IBM; 

2. w przypadku innych rzeczywi cie poniesionych szkód lub strat - do ich 

wysoko ci, nie wiêcej jednak ni¿ do wy¿szej z ni¿ej wymienionych kwot: 

150.000 funtów szterlingów lub 125 procent op³at (w przypadku op³at 

okresowych - do wysoko ci op³at za okres 12 miesiêcy), jakie IBM mia³by 

otrzymaæ za Maszynê stanowi¹c¹ przedmiot lub przyczynê roszczenia.

Do tego akapitu nale¿y dodaæ poni¿szy punkt: 

3. w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez IBM swoich zobowi¹zañ 

wynikaj¹cych z Punktu 12 Ustawy o sprzeda¿y towarów (Sale of Goods Act) 

z 1979 roku lub z Punktu 2 Ustawy o sprzeda¿y towarów i wiadczeniu us³ug 

(Supply of Goods and Services Act) z 1982 roku.

Punkty dotycz¹ce dostawców i dystrybutorów pozostaj¹ bez zmian. 

Na koñcu tej czê ci zostaje dodany nastêpuj¹cy akapit: 

W przypadku jakichkolwiek uchybieñ, odpowiedzialno æ IBM oraz wy³¹czne rodki 

przys³uguj¹ce Klientowi, niezale¿nie od tego czy jest to odpowiedzialno æ 

kontraktowa czy deliktowa, ograniczone s¹ do ¿¹dania wyp³aty odszkodowania.
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AMERYKA PÓ£NOCNA

KANADA: Serwis gwarancyjny. Do tego paragrafu zostaje dodany nastêpuj¹cy 

akapit:

W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego IBM, nale¿y zadzwoniæ pod numer 1-

800-565-3344.

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI: Serwis gwarancyjny. Do tego paragrafu 

zostaje dodany nastêpuj¹cy akapit:

W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego IBM, nale¿y zadzwoniæ pod numer 1-

919-517-2800.
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