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Σηµεµωση
Πριν χρησιµοποι³σετε αυτ²ς τις πληροϕορµες και το προϊ¶ν που υποστηρµζουν,
διαβ±στε τις γενικ²ς πληροϕορµες στο Παρ±ρτηµα C, “Εγγυ³σεις προϊ¶ντων και
σηµει¹σεις” στη σελµδα 169.

∆ε·τερη rκδοση (Νο²µβριος 1999)
Η ακ¶λουθη παρ±γραϕος δεν ισχ·ει στο Ηνωµ²νο Βασµλειο ³ σε οποιαδ³ποτε
±λλη χ¹ρα στην οποµα οι ¶ροι αυτοµ αντιβαµνουν στην τοπικ³ νοµοθεσµα: Η
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ
ΕΚ∆ΟΣΗ “ΩΣ ΕΧΕΙ,” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ s ΣΙΩΠΗΡΗ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ. Η νοµοθεσµα ορισµ²νων κρατ¹ν δεν επιτρ²πει την αποποµηση ρητ¹ν ³
σιωπηρ¹ν εγγυ³σεων σε ορισµ²νες συναλλαγ²ς και, εποµ²νως, η δ³λωση αυτ³ µπορεµ να
µην ισχ·ει για εσ±ς.
Η ²κδοση αυτ³ ενδ²χεται να περι²χει τεχνικ²ς ανακρµβειες ³ τυπογραϕικ± λ±θη. Κατ±
διαστ³µατα, οι πληροϕορµες που περι²χονται στην ²κδοση αλλ±ζουν. Οι αλλαγ²ς αυτ²ς
ενσωµατ¹νονται σε επ¶µενες εκδ¶σεις της ²κδοσης. Η IBM µπορεµ να προβεµ
οποιαδ³ποτε στιγµ³ σε βελτι¹σεις ³/και τροποποι³σεις προϊ¶ντων ³/και προγραµµ±των
που περιγρ±ϕονται σε αυτ³ την ²κδοση.
Η ²κδοση αυτ³ δηµιουργ³θηκε για προϊ¶ντα και υπηρεσµες που παρ²χονται στις
Ηνωµ²νες Πολιτεµες Αµερικ³ς. Η IBM µπορεµ να µην παρ²χει σε ±λλες χ¹ρες προϊ¶ντα,
υπηρεσµες ³ λειτουργµες που αναϕ²ρονται στο παρ¶ν ²γγραϕο και οι πληροϕορµες
υπ¶κεινται σε αλλαγ²ς χωρµς ειδοποµηση. Για πληροϕορµες σχετικ± µε τα προϊ¶ντα, τις
υπηρεσµες και τις λειτουργµες που παρ²χονται στην περιοχ³ σας, συµβουλευτεµτε τον
τοπικ¶ εκπρ¶σωπο της IBM.
Οποιαδ³ποτε αιτ³µατα για τεχνικ²ς πληροϕορµες σχετικ± µε τα προϊ¶ντα της IBM θα
πρ²πει να απευθ·νονται σε µεταπωλητ³ ³ εκπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.
 Copyright International Business Machines Corporation 1999. Με την επιϕ·λαξη
παντ¶ς δικαι¹µατος.
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Λ¶γω του κινδ·νου ηλεκτροπληξµας, αποϕε·γετε τη σ·νδεση
³ αποσ·νδεση καλωδµων καθ¹ς και την εγκατ±σταση,
συντ³ρηση ³ αλλαγ³ δι±ρθρωσης του προϊ¶ντος κατ± τη
δι±ρκεια καταιγµδας.

∆³λωση σχετικ± µε τις προδιαγραϕ²ς των συσκευ¹ν
laser
Ορισµ²να µοντ²λα προσωπικ¹ν υπολογιστ¹ν της IBM περιλαµβ±νουν
ενσωµατωµ²νη µον±δα CD–ROM ³ DVD–ROM. Οι µον±δες CD–ROM και
DVD–ROM πωλο·νται επµσης χωριστ± ως προαιρετικ²ς συσκευ²ς. Οι
µον±δες CD–ROM και DVD–ROM εµναι συσκευ²ς laser. Οι µον±δες αυτ²ς
εµναι πιστοποιηµ²νες στις ΗΠΑ ως προϊ¶ντα που πληρο·ν τις απαιτ³σεις του
Κ¹δικα Οµοσπονδιακ¹ν Κανονισµ¹ν 21 του Υπουργεµου Υγεµας και
Ανθρωπµνων Υπηρεσι¹ν (DHHS 21 CFR) και συγκεκριµ²να του
Υποκεϕαλαµου J για προϊ¶ντα laser Κατηγορµας 1. Εκτ¶ς ΗΠΑ, οι µον±δες
αυτ²ς εµναι πιστοποιηµ²νες ως προϊ¶ντα που πληρο·ν τις απαιτ³σεις των
κανονισµ¹ν IEC 825 και CENELEC EN 60 825 για προϊ¶ντα laser
Κατηγορµας 1.
vταν εγκαθιστ±τε µια µον±δα CD–ROM ³ DVD–ROM, σηµει¹νονται τα
ακ¶λουθα:
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η διαϕορετικ³ απ¶ την περιγραϕ¶µενη χρ³ση κουµπι¹ν και
ρυθµιστ¹ν ³ εκτ²λεση διαδικασι¹ν µπορεµ να ²χει ως αποτ²λεσµα
την ²κθεση σε επικµνδυνη ακτινοβολµα.
Η αϕαµρεση των καλυµµ±των της µον±δας CD–ROM ³ DVD–ROM µπορεµ
να ²χει ως αποτ²λεσµα την ²κθεση σε επικµνδυνη ακτινοβολµα laser. ∆εν
υπ±ρχουν στο εσωτερικ¶ της µον±δας CD–ROM ³ DVD–ROM εξαρτ³µατα
των οποµων µπορεµ να γµνει συντ³ρηση. Μην αϕαιρεµτε τα καλ·µµατα
της µον±δας.
Ορισµ²νες µον±δες CD–ROM και DVD–ROM περι²χουν ενσωµατωµ²νη
δµοδο laser Κατηγορµας 3Α ³ Κατηγορµας 3Β. Σηµει¹νονται τα ακ¶λουθα:

x

Οδηγ¶ς χρ³σης του PC 300PL

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Υπ±ρχει ακτινοβολµα laser ¶ταν εµναι ανοικτ¶. Μην κοιτ±τε
στην κατε·θυνση της δ²σµης, µην κοιτ±τε απευθεµας µε
οπτικ± ¶ργανα και αποϕε·γετε την ±µεση ²κθεση στη δ²σµη.

Σηµεµωση σχετικ± µε τη µπαταρµα λιθµου
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κµνδυνος ²κρηξης σε περµπτωση εσϕαλµ²νης αντικατ±στασης της
µπαταρµας.
vταν αντικαθιστ±τε τη µπαταρµα, χρησιµοποιεµτε µ¶νο µπαταρµα µε
Αριθµ¶ Υλικο· 33F8354 της IBM ³ µπαταρµα ισοδ·ναµου τ·που
προτειν¶µενη απ¶ τον κατασκευαστ³. Η µπαταρµα περι²χει λµθιο και
µπορεµ να εκραγεµ αν η χρ³ση της, ο χειρισµ¶ς της και η δι±θεσ³ της
στα απορρµµµατα δεν γµνει σωστ±.
Μην:
¹ Την πετ±ξετε ³ τη βυθµσετε σε νερ¶
¹ Τη θερµ±νετε περισσ¶τερο απ¶ 100°C (212°F)
¹ Την επισκευ±σετε ³ την αποσυναρµολογ³σετε
Η δι±θεση της µπαταρµας στα απορρµµµατα πρ²πει να γµνεται
σ·µϕωνα µε τις τοπικ²ς διατ±ξεις ³ κανονισµο·ς.

Πληροϕορµες σχετικ± µε την ασϕ±λεια
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Σχετικ± µε αυτ¶ το εγχειρµδιο
Το εγχειρµδιο αυτ¶ σας βοηθ± να εξοικειωθεµτε µε τον υπολογιστ³ IBM
Personal Computer και τις δι±ϕορες λειτουργµες του. Περιγρ±ϕει π¹ς να
ρυθµµσετε, να χρησιµοποι³σετε και να συντηρ³σετε τον υπολογιστ³ σας και
π¹ς να εγκαταστ³σετε πρ¶σθετες συσκευ²ς. Στην περµπτωση που θα
αντιµετωπµσετε προβλ³µατα, θα βρεµτε επµσης χρ³σιµες πληροϕορµες για
την αντιµετ¹πισ³ τους καθ¹ς και οδηγµες για το πο· να αναζητ³σετε
τεχνικ³ υποστ³ριξη.

Συναϕεµς πληροϕορµες
Τα ακ¶λουθα εγχειρµδια περι²χουν πρ¶σθετες πληροϕορµες σχετικ± µε τον
υπολογιστ³ σας:
¹ Πληροϕορµες για το λογισµικ¶ σας
Το εγχειρµδιο αυτ¶ (που παρ²χεται µ¶νο µε υπολογιστ²ς που διαθ²τουν
λογισµικ¶ προεγκατεστηµ²νο απ¶ την IBM) περι²χει πληροϕορµες
σχετικ± µε το προεγκατεστηµ²νο πακ²το λογισµικο·.
¹ Understanding Your Personal Computer
Αυτ¶ το ηλεκτρονικ¶ εγχειρµδιο (εµναι εγκατεστηµ²νο στον υπολογιστ³
σας και βρµσκεται επµσης στο CD Software Selections που συνοδε·ει
τον υπολογιστ³ σας) περιλαµβ±νει γενικ²ς πληροϕορµες σχετικ± µε τη
χρ³ση των προσωπικ¹ν υπολογιστ¹ν και αναλυτικ²ς πληροϕορµες
σχετικ± µε συγκεκριµ²νες λειτουργµες του υπολογιστ³ σας. Για
πληροϕορµες σχετικ± µε την πρ¶σβαση σε αυτ¶ το ηλεκτρονικ¶
εγχειρµδιο, βλ. Πληροϕορµες για το λογισµικ¶ σας.
¹ Hardware Maintenance Manual
Το εγχειρµδιο αυτ¶ περι²χει πληροϕορµες για ειδικευµ²νους τεχνικο·ς
υποστ³ριξης. Βρµσκεται στο World Wide Web, στην ακ¶λουθη
διε·θυνση: http://www.ibm.com/pc/support/us/
Πληκτρολογ³στε τον αριθµ¶ τ·που/µοντ²λου στο πεδµο Quick Path και
πατ³στε Go. Επιλ²ξτε Online publications και στη συν²χεια
Hardware Maintenance Manuals.
Μπορεµτε επµσης να παραγγεµλετε αυτ¶ το εγχειρµδιο απ¶ την IBM. Για
να αγορ±σετε ²να αντµγραϕο, βλ. Κεϕ±λαιο 7, “Βο³θεια, υπηρεσµες και
πληροϕορµες” στη σελµδα 149.
¹ Technical Information Manual
Το εγχειρµδιο αυτ¶ περι²χει πληροϕορµες για χρ³στες που θ²λουν να
µ±θουν περισσ¶τερα σχετικ± µε τα τεχνικ± χαρακτηριστικ± του
υπολογιστ³. Βρµσκεται στο World Wide Web, στην ακ¶λουθη διε·θυνση:
http://www.ibm.com/pc/support/us/
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Κεϕ±λαιο 1. Συνοπτικ³ παρουσµαση του
υπολογιστ³ IBM PC 300PL
Σας ευχαριστο·µε που επιλ²ξατε τον υπολογιστ³ IBM PC 300PL. Ο
υπολογιστ³ς σας περιλαµβ±νει πολλ²ς απ¶ τις τελευταµες εξελµξεις στην
τεχνολογµα προσωπικ¹ν υπολογιστ¹ν και µπορεµτε ε·κολα να τον
αναβαθµµσετε αν±λογα µε τις αν±γκες σας.
Το κεϕ±λαιο αυτ¶ περι²χει µια συνοπτικ³ παρουσµαση των χαρακτηριστικ¹ν
του υπολογιστ³, του προεγκατεστηµ²νου λογισµικο· και των προδιαγραϕ¹ν
του.

Αναγν¹ριση του υπολογιστ³ σας
Στις περισσ¶τερες περιπτ¹σεις, ο καλ·τερος τρ¶πος να αναγνωρµσετε τον
υπολογιστ³ σας εµναι απ¶ τον αριθµ¶ τ·που/µοντ²λου. Ο αριθµ¶ς
τ·που/µοντ²λου προσδιορµζει τα δι±ϕορα χαρακτηριστικ± του υπολογιστ³,
¶πως το εµδος του µικροεπεξεργαστ³ ³ τον αριθµ¶ των θ²σεων για
περιϕερειακ²ς συσκευ²ς. Αυτ¶ς ο αριθµ¶ς αναγρ±ϕεται στη µικρ³ ετικ²τα
στο εµπρ¶ς µ²ρος του υπολογιστ³ σας. rνα παρ±δειγµα αριθµο·
τ·που/µοντ²λου εµναι 6584–110.
Το εγχειρµδιο αυτ¶ περιγρ±ϕει τα µοντ²λα PC 300PL, επιτραπ²ζια και tower.
Τα ον¶µατα αυτ± χρησιµοποιο·νται µ¶νο ¶που χρει±ζεται. Οι οδηγµες στις
οποµες δεν προσδιορµζεται το µοντ²λο αϕορο·ν και τα δ·ο µοντ²λα.
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Επιτραπ²ζιο µοντ²λο
Το επιτραπ²ζιο µοντ²λο διαθ²τει τ²σσερις θ³κες για περιϕερειακ²ς
συσκευ²ς, µµα υποδοχ³ AGP µε προεγκατεστηµ²νο προσαρµογ²α οθ¶νης,
και εµτε τ²σσερις υποδοχ²ς PCI εµτε, προαιρετικ±, δ·ο υποδοχ²ς PCI, µµα
υποδοχ³ PCI και ISA και µµα υποδοχ³ ISA. Αν ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει
µον±δα CD–ROM, αυτ³ βρµσκεται δµπλα στη µον±δα δισκ²τας. vταν το
επιτραπ²ζιο µοντ²λο εµναι τοποθετηµ²νο στην κανονικ³ του θ²ση (οι
µον±δες εµναι οριζ¶ντιες) µπορεµτε να τοποθετ³σετε την οθ¶νη επ±νω του.
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Μοντ²λο tower
Το µοντ²λο tower διαθ²τει ²ξη θ³κες για περιϕερειακ²ς συσκευ²ς, ²ξη
υποδοχ²ς PCI και µµα υποδοχ³ AGP µε προεγκατεστηµ²νο προσαρµογ²α
οθ¶νης. Στο µοντ²λο tower, οι θ³κες για µον±δες δµσκων βρµσκονται η µµα
κ±τω απ¶ την ±λλη. Αν ο υπολογιστ³ς σας ²χει µον±δα CD–ROM, αυτ³
βρµσκεται στη θ³κη στο π±νω µ²ρος του υπολογιστ³. vταν το µοντ²λο
tower τοποθετηθεµ στην κανονικ³ του θ²ση, οι µον±δες εµναι οριζ¶ντιες και
η λαβ³ βρµσκεται στο π±νω µ²ρος του υπολογιστ³.

Κεϕ±λαιο 1. Συνοπτικ³ παρουσµαση του υπολογιστ³ IBM PC 300PL
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Χαρακτηριστικ±
Συνοπτικ³ παρουσµαση συστ³µατος
Οι ακ¶λουθες πληροϕορµες αϕορο·ν δι±ϕορα µοντ²λα. Για να δεµτε τα
χαρακτηριστικ± του δικο· σας µοντ²λου, εξετ±στε την οθ¶νη System
Summary του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility. Βλ.
Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility” στη
σελµδα 43 για περισσ¶τερες πληροϕορµες.

Μικροεπεξεργαστ³ς
Το PC 300PL περιλαµβ±νει µικροεπεξεργαστ³ Intel Pentium III µε 256 KB
λανθ±νουσας (cache) µν³µης L2.
Μν³µη
¹ Υποστ³ριξη για:
– RIMM (rambus inline memory module) 2.5 V, 184 ακµδων, που
περιλαµβ±νει τη λειτουργµα ECC (error correcting code) ³ RDRAM
(rambus dynamic random access memory) χωρµς ECC
– RIMM 64 MB, 128 MB, 256 MB και 512 MB (¶ταν εµναι διαθ²σιµο)
µε µ²γιστη τιµ³ το 1 GB
– wψος RIMM ²ως 63,5 mm
¹ Μν³µη flash 512 KB για τα προγρ±µµατα συστ³µατος
Εσωτερικ²ς µον±δες
¹ vλα τα µοντ²λα:
– Μµα µον±δα δισκ²τας 3,5 ιντσ¹ν, 1.44 MB
– Μµα εσωτερικ³ µον±δα σκληρο· δµσκου
¹ Ορισµ²να µοντ²λα: Μµα µον±δα CD–ROM EIDE
Υποσ·στηµα γραϕικ¹ν
Προσαρµογ²ας γραϕικ¹ν AGP (accelerated graphics port) υψηλ³ς
απ¶δοσης µε µν³µη οθ¶νης ²ως 16 MB SGRAM (synchronous graphics
RAM)
Υποσ·στηµα ³χου:
¹ Ενσωµατωµ²νος ελεγκτ³ς ³χου συµβατ¶ς µε το Microsoft Windows
Sound System
¹ Υποστ³ριξη για τις περισσ¶τερες εϕαρµογ²ς Sound Blaster
Προσαρµογ²ας Ethernet 10/100 megabits αν± δευτερ¶λεπτο που
υποστηρµζει:
¹ Wake on LAN (σε ορισµ²να µοντ²λα)
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¹ Alert on LAN (σε ορισµ²να µοντ²λα)
Λειτουργµες διαχεµρισης συστ³µατος
¹ RPL (Remote Program Load) και DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol)
¹ Wake on LAN (απαιτεµ προσαρµογ²α δικτ·ου που υποστηρµζει αυτ³ τη
λειτουργµα)
¹ Wake on Alarm
¹ Αποµακρυσµ²νη διαχεµριση (δυνατ¶τητα ενηµ²ρωσης των
προγραµµ±των POST και BIOS µ²σω του δικτ·ου)
¹ Αυτ¶µατη εκκµνηση
¹ BIOS και λογισµικ¶ System Management (SM)
¹ ∆υνατ¶τητα αποθ³κευσης των αποτελεσµ±των της λειτουργµας POST
¹ Ενσωµατωµ²νες συσκευ²ς διαχεµρισης συστ³µατος (για µ²τρηση της
θερµοκρασµας, ρ·θµιση της ταχ·τητας του ανεµιστ³ρα, ανµχνευση
παραβµασης του καλ·µµατος, παρακολο·θηση της τροϕοδοσµας και της
τ±σης του επεξεργαστ³ και παρ±καµψη του διακ¶πτη λειτουργµας).
Συσκευ²ς εισ¶δου/εξ¶δου
¹ Παρ±λληλη θ·ρα 25 ακµδων ECP/EPP (Extended Capabilities
Port/Extended Parallel Port)
¹ ∆·ο σειριακ²ς θ·ρες 9 ακµδων 16550 UART
¹ ∆·ο θ·ρες USB (Universal Serial Bus) 4 ακµδων
¹ Θ·ρα ποντικιο·
¹ Θ·ρα πληκτρολογµου
¹ Θ·ρα οθ¶νης (στον προσαρµογ²α γραϕικ¹ν)
¹ Τρεις υποδοχ²ς για συσκευ²ς ³χου (εµσοδος, ²ξοδος και µικρ¶ϕωνο)
Θ²σεις επ²κτασης
¹ Θ³κες µον±δων
– Επιτραπ²ζιο µοντ²λο: 4 θ³κες µον±δων
– Μοντ²λο tower: 6 θ³κες µον±δων
¹ Υποδοχ²ς προσαρµογ²ων µε υποστ³ριξη Plug and Play
– Επιτραπ²ζιο µοντ²λο:
- 4 υποδοχ²ς PCI (σε ορισµ²να µοντ²λα)
- 2 υποδοχ²ς PCI, 1 υποδοχ³ ISA και 1 υποδοχ³ PCI/ISA (σε
ορισµ²να µοντ²λα)
– Μοντ²λο tower: 6 υποδοχ²ς PCI
Η υποδοχ³ PCI 1 υποστηρµζει τη λειτουργµα Alert on LAN για χρ³ση µε
τους προσαρµογεµς που υποστηρµζονται απ¶ αυτ³ τη λειτουργµα.
Ισχ·ς
¹
¹
¹
¹

∆υνατ¶τητα εναλλαγ³ς µεταξ· τ±σεων 90–137 και 180–265 V ac
Αυτ¶µατη εναλλαγ³ συχν¶τητας εισ¶δου 57–63 και 47–53 Hz
Ενσωµατωµ²νη προστασµα απ¶ υπερϕ¶ρτωση και υπ²ρταση
Υποστ³ριξη APM (Advanced Power Management)
Κεϕ±λαιο 1. Συνοπτικ³ παρουσµαση του υπολογιστ³ IBM PC 300PL
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¹ Υποστ³ριξη ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
Λειτουργµες ασϕ±λισης
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹

Κλειδαρι± καλ·µµατος και κλειδι±
Υποστ³ριξη για προσθ³κη κοχλµα σχ³µατος U και καλωδµου ασϕαλεµας
Κωδικοµ πρ¶σβασης εκκµνησης και διαχειριστ³
rλεγχος σειρ±ς εκκµνησης µον±δων
Εκκµνηση χωρµς µον±δα δισκ²τας, πληκτρολ¶γιο ³ ποντµκι
Εκκµνηση χωρµς παρακολο·θηση
Περιορισµ¶ς χρ³σης δισκετ¹ν και σκληρ¹ν δµσκων
Περιορισµ¶ς χρ³σης σειριακ¹ν και παρ±λληλων θυρ¹ν
Alert on LAN (χρει±ζεται προσαρµογ²ας δικτ·ου που υποστηρµζει τη
λειτουργµα Alert on LAN)
¹ Σ·νολο χαρακτηριστικ¹ν ασϕ±λειας αν± συσκευ³
¹ IBM Security Solutions
Λογισµικ¶ προεγκατεστηµ²νο απ¶ την IBM
Ο υπολογιστ³ς σας µπορεµ να περι²χει προεγκατεστηµ²νο λογισµικ¶. Στην
περµπτωση αυτ³, ²χει εγκατασταθεµ ²να λειτουργικ¶ σ·στηµα, προγρ±µµατα
οδ³γησης συσκευ¹ν για ενσωµατωµ²νες συσκευ²ς και ±λλα προγρ±µµατα
υποστ³ριξης. Βλ. το εγχειρµδιο Πληροϕορµες για το λογισµικ¶ σας για µια
λεπτοµερ³ περιγραϕ³ του προεγκατεστηµ²νου λογισµικο·.
Υποστηριζ¶µενα λειτουργικ± συστ³µατα
¹ Microsoft Windows NT Workstation 3.51 και 4.0
¹ Microsoft Windows 95 και Windows 98
Λειτουργικ± συστ³µατα που δοκιµ±ζονται1
¹
¹
¹
¹
¹
¹

1
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Novell NetWare 3.2, 4.11 και 5.0
SCO OpenServer 5.0.4
OS/2
MS–DOS 6.22
IBM PC DOS 7.0
Sun Solaris 2.5.1 ³ µεταγεν²στερο

Η συµβατ¶τητα των λειτουργικ¹ν συστηµ±των που αναϕ²ρονται εδ¹ δοκιµ±ζεται
καθ¹ς εκδµδεται αυτ¶ το εγχειρµδιο. Μπορεµ να εντοπιστο·ν απ¶ την IBM και ±λλα
συµβατ± λειτουργικ± συστ³µατα µετ± την ²κδοση του εγχειριδµου. ∆ιορθ¹σεις και
προσθ³κες στη λµστα εµναι διαθ²σιµες στην αναϕορ± συµβατ¶τητας της IBM, η οποµα
βρµσκεται στο Web. Για τις σελµδες του World Wide Web, βλ. Κεϕ±λαιο 7, “Βο³θεια,
υπηρεσµες και πληροϕορµες” στη σελµδα 149.
Οδηγ¶ς χρ³σης του PC 300PL

Προδιαγραϕ²ς
Η εν¶τητα αυτ³ περι²χει πληροϕορµες που θα σας βοηθ³σουν στην
εγκατ±σταση του υπολογιστ³ σας.

Κεϕ±λαιο 1. Συνοπτικ³ παρουσµαση του υπολογιστ³ IBM PC 300PL
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Επιτραπ²ζιο µοντ²λο
∆ιαστ±σεις
¹ wψος: 134 mm
¹ Πλ±τος: 447 mm
¹ Β±θος: 450 mm
Β±ρος
¹ Κατ± την αποστολ³:
9,9 kg
¹ Με µ²γιστο εξοπλισµ¶: 11,3 kg
Περιβ±λλον
¹ Θερµοκρασµα:
– Σ·στηµα ενεργ¶: 10° ²ως 32°C
– Σ·στηµα ανενεργ¶: 10° ²ως 43°C
¹ Υγρασµα:
– Σ·στηµα ενεργ¶: 8% ²ως 80%
– Σ·στηµα ανενεργ¶: 8% ²ως 80%
¹ Μ²γιστο υψ¶µετρο: 2134 m
Παροχ³ ρε·µατος
¹ Τ±ση εισ¶δου:
– Χαµηλ³:
- Ελ±χιστη: 90 V ac
- Μ²γιστη: 137 V ac
- Συχν¶τητα εισ¶δου: 57–63 Hz
- Επιλογ³ τ±σης: 115 V ac
– Υψηλ³:
- Ελ±χιστη: 180 V ac
- Μ²γιστη: 265 V ac
- Συχν¶τητα εισ¶δου: 47–53 Hz
- Επιλογ³ τ±σης: 230 V ac
– Ισχ·ς εισ¶δου (kVA) (περµπου):
- Κατ± την αποστολ³: 0,05 kVA
- Με µ²γιστο εξοπλισµ¶: 0,52 kVA
Σηµεµωση: Η καταν±λωση ρε·µατος και
η εκποµπ³ θερµ¶τητας
διαϕ²ρουν αν±λογα µε τον
αριθµ¶ και τον τ·πο των
προαιρετικ¹ν συσκευ¹ν που
²χουν εγκατασταθεµ, και
αν±λογα µε τις λειτουργµες
διαχεµρισης εν²ργειας που
χρησιµοποιο·νται.
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Εκπεµπ¶µενη θερµ¶τητα
¹ Προσεγγιστικ± σε Btu αν± ¹ρα:
– Ελ±χιστος εξοπλισµ¶ς: 245 Btu/¹ρα
(70 watt)
– Μ²γιστος εξοπλισµ¶ς: 700 Btu/¹ρα
(204 watt)
Ρυθµ¶ς εξαερισµο·
¹ Περµπου 0,56 κυβικ± µ²τρα αν± λεπτ¶
Τιµ²ς εκποµπ³ς ακουστικο· θορ·βου
¹ Μ²σα επµπεδα πµεσης ³χου:
– Στη θ²ση του χειριστ³:
- Σ·στηµα ανενεργ¶: 34 dBA
- Σ·στηµα ενεργ¶: 41 dBA
– Σε απ¶σταση εν¶ς µ²τρου:
- Σ·στηµα ανενεργ¶: 29 dBA
- Σ·στηµα ενεργ¶: 34 dBA
¹ ∆ηλωµ²να επµπεδα ισχ·ος ³χου (αν¹τατο
¶ριο):
– Σ·στηµα ανενεργ¶: 4,5 bels
– Σ·στηµα ενεργ¶: 5,0 bels
Σηµεµωση: Τα επµπεδα αυτ±
µετρ³θηκαν σε ελεγχ¶µενα ακουστικ±
περιβ±λλοντα σ·µϕωνα µε διαδικασµες
που καθορµζονται απ¶ τα πρ¶τυπα
American National Standards Institute
(ANSI) S12.10 και ISO 7779, και
αναϕ²ρονται σ·µϕωνα µε το πρ¶τυπο
ISO 9296. Τα πραγµατικ± επµπεδα πµεσης
³χου σε ορισµ²νες τοποθεσµες µπορεµ να
υπερβαµνουν τις µ²σες τιµ²ς που
αναϕ²ρονται λ¶γω ανακλ±σεων και ±λλων
κοντιν¹ν πηγ¹ν θορ·βου. Τα δηλωµ²να
επµπεδα ισχ·ος ³χου δηλ¹νουν ²να
αν¹τατο ¶ριο, µ²χρι το οποµο λειτουργο·ν
οι περισσ¶τεροι υπολογιστ²ς.

Μοντ²λο tower
Εκπεµπ¶µενη θερµ¶τητα

∆ιαστ±σεις
¹ wψος: 492 mm
¹ Πλ±τος: 200 mm
¹ Β±θος: 445 mm
Β±ρος
¹ Κατ± την αποστολ³: 15 kg
¹ Με µ²γιστο εξοπλισµ¶: 17,3 kg
Περιβ±λλον
¹ Θερµοκρασµα:
– Σ·στηµα ενεργ¶: 10° ²ως 32°C
– Σ·στηµα ανενεργ¶: 10° ²ως 43°C
¹ Υγρασµα:
– Σ·στηµα ενεργ¶: 8% ²ως 80%
– Σ·στηµα ανενεργ¶: 8% ²ως 80%
¹ Μ²γιστο υψ¶µετρο: 2134 m
Παροχ³ ρε·µατος
¹ Τ±ση εισ¶δου:
– Χαµηλ³:
- Ελ±χιστη: 90 V ac
- Μ²γιστη: 137 V ac
- Συχν¶τητα εισ¶δου: 57–63 Hz
- Επιλογ³ τ±σης: 115 V
– Υψηλ³:
- Ελ±χιστη: 180 V ac
- Μ²γιστη: 265 V ac
- Συχν¶τητα εισ¶δου: 47–53 Hz
- Επιλογ³ τ±σης: 230 V
– Ισχ·ς εισ¶δου (kVA) (περµπου):
- Κατ± την αποστολ³: 0,08 kVA
- Με µ²γιστο εξοπλισµ¶: 0,51 kVA
Σηµεµωση: Η καταν±λωση ρε·µατος και
η εκποµπ³ θερµ¶τητας
διαϕ²ρουν αν±λογα µε τον
αριθµ¶ και τον τ·πο των
προαιρετικ¹ν συσκευ¹ν που
²χουν εγκατασταθεµ, και
αν±λογα µε τις λειτουργµες
διαχεµρισης εν²ργειας που
χρησιµοποιο·νται.

¹ Προσεγγιστικ± σε Btu αν± ¹ρα:
– Ελ±χιστος εξοπλισµ¶ς: 245 Btu/¹ρα
(70 watt)
– Μ²γιστος εξοπλισµ¶ς: 969 Btu/¹ρα
(285 watt)
Ρυθµ¶ς εξαερισµο·
¹ Περµπου 0,56 κυβικ± µ²τρα αν± λεπτ¶
Τιµ²ς εκποµπ³ς ακουστικο· θορ·βου
¹ Μ²σα επµπεδα πµεσης ³χου:
– Στη θ²ση του χειριστ³:
- Σ·στηµα ανενεργ¶: 33 dBA
- Σ·στηµα ενεργ¶: 35 dBA
– Σε απ¶σταση εν¶ς µ²τρου:
- Σ·στηµα ανενεργ¶: 29 dBA
- Σ·στηµα ενεργ¶: 32 dBA
– ∆ηλωµ²να επµπεδα ισχ·ος ³χου
(αν¹τατο ¶ριο):
- Σ·στηµα ανενεργ¶: 4,5 bels
- Σ·στηµα ενεργ¶: 4,8 bels
Σηµεµωση: Τα επµπεδα αυτ±
µετρ³θηκαν σε ελεγχ¶µενα ακουστικ±
περιβ±λλοντα σ·µϕωνα µε διαδικασµες
που καθορµζονται απ¶ τα πρ¶τυπα
American National Standards Institute
(ANSI) S12.10 και ISO 7779, και
αναϕ²ρονται σ·µϕωνα µε το πρ¶τυπο
ISO 9296. Τα πραγµατικ± επµπεδα πµεσης
³χου σε ορισµ²νες τοποθεσµες µπορεµ να
υπερβαµνουν τις µ²σες τιµ²ς που
αναϕ²ρονται λ¶γω ανακλ±σεων και ±λλων
κοντιν¹ν πηγ¹ν θορ·βου. Τα δηλωµ²να
επµπεδα ισχ·ος ³χου δηλ¹νουν ²να
αν¹τατο ¶ριο, µ²χρι το οποµο λειτουργο·ν
οι περισσ¶τεροι υπολογιστ²ς.

Κεϕ±λαιο 1. Συνοπτικ³ παρουσµαση του υπολογιστ³ IBM PC 300PL
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Οδηγ¶ς χρ³σης του PC 300PL

Κεϕ±λαιο 2. Εγκατ±σταση του υπολογιστ³
Η εν¶τητα αυτ³ παρ²χει πληροϕορµες σχετικ± µε τη σ·νδεση των καλωδµων
στον υπολογιστ³ σας.
Πριν ξεκιν³σετε
Πριν εγκαταστ³σετε τον υπολογιστ³ σας, διαβ±στε την εν¶τητα
“Πληροϕορµες σχετικ± µε την ασϕ±λεια” στη σελµδα ix.

Θα χρειαστεµτε τα ακ¶λουθα:
¹
¹
¹
¹
¹

Υπολογιστ³ς
Καλ¹διο ρε·µατος υπολογιστ³
Πληκτρολ¶γιο
Ποντµκι
Οθ¶νη (πωλεµται χωριστ± µε καλ¹διο σ³µατος και καλ¹διο ρε·µατος)

Αν σας λεµπει κ±ποιο απ¶ τα εξαρτ³µατα, επικοινων³στε µε τον πωλητ³.

Επιλογ³ της θ²σης εγκατ±στασης του υπολογιστ³
Βεβαιωθεµτε ¶τι υπ±ρχει επαρκ³ς αριθµ¶ς σωστ± γειωµ²νων ηλεκτρικ¹ν
πριζ¹ν για τον υπολογιστ³, την οθ¶νη και οποιεσδ³ποτε ±λλες συσκευ²ς
θ²λετε να συνδ²σετε. Επιλ²ξτε µια θ²ση για τον υπολογιστ³ σας που θα
εµναι π±ντα στεγν³. Αϕ³στε ²να δι±στηµα 5 εκατοστ¹ν περµπου γ·ρω απ¶
τον υπολογιστ³ για το σωστ¶ εξαερισµ¶ του.
Για πληροϕορµες σχετικ± µε τη διευθ²τηση του υπολογιστ³ για την
εξασϕ±λιση της ±νεσης και της ευχρηστµας, βλ. “Οργ±νωση του χ¹ρου
εργασµας σας” στη σελµδα 17.

Σ·νδεση των καλωδµων του υπολογιστ³
Για να εγκαταστ³σετε τον υπολογιστ³ σας, πρ²πει να ξ²ρετε πο·
βρµσκονται οι υποδοχ²ς.
Το σχ³µα που ακολουθεµ παρουσι±ζει τη θ²ση των υποδοχ¹ν στο πµσω
µ²ρος του επιτραπ²ζιου µοντ²λου. Μπορεµ να µην ²χετε ¶λες τις συσκευ²ς
που παρουσι±ζονται εδ¹.

 Copyright IBM Corp. 1999
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Σηµει¹σεις:
1. ∆µπλα στις υποδοχ²ς στο πµσω µ²ρος του υπολογιστ³ υπ±ρχουν
²γχρωµα εικονµδια. Τα εικονµδια αυτ± σας βοηθο·ν να εντοπµσετε πο·
πρ²πει να συνδ²σετε τα καλ¹δια στον υπολογιστ³ σας.
2. Ορισµ²να µοντ²λα µπορεµ να διαθ²τουν υποδοχ³ DVI (digital visual
interface) αντµ για υποδοχ³ VGA (super video graphics array). Βλ.
σελµδα 14.
Το σχ³µα που ακολουθεµ παρουσι±ζει τη θ²ση των υποδοχ¹ν στο πµσω
µ²ρος του µοντ²λου tower. Μπορεµ να µην ²χετε ¶λες τις συσκευ²ς που
παρουσι±ζονται εδ¹.
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Σηµει¹σεις:
1. ∆µπλα στις υποδοχ²ς στο πµσω µ²ρος του υπολογιστ³ υπ±ρχουν
²γχρωµα εικονµδια. Τα εικονµδια αυτ± σας βοηθο·ν να εντοπµσετε πο·
πρ²πει να συνδ²σετε τα καλ¹δια στον υπολογιστ³ σας.
2. Ορισµ²να µοντ²λα µπορεµ να διαθ²τουν υποδοχ³ DVI (digital visual
interface) αντµ για υποδοχ³ VGA (super video graphics array). Βλ.
σελµδα 14.
Χρησιµοποι³στε αυτ²ς τις οδηγµες για να εγκαταστ³σετε τον υπολογιστ³
σας:
1. Ελ²γξτε τη θ²ση του διακ¶πτη επιλογ³ς τ±σης. Χρησιµοποι³στε ²να
στυλ¶ για να αλλ±ξετε τη θ²ση του διακ¶πτη, αν εµναι απαραµτητο.
¹ Αν η ηλεκτρικ³ τ±ση της πηγ³ς ρε·µατος εµναι µεταξ· 90–137 V
AC, ο διακ¶πτης πρ²πει να εµναι στη θ²ση 115 V.
¹ Αν η ηλεκτρικ³ τ±ση της πηγ³ς ρε·µατος εµναι µεταξ· 180–265 V
AC, ο διακ¶πτης πρ²πει να εµναι στη θ²ση 230 V.

Κεϕ±λαιο 2. Εγκατ±σταση του υπολογιστ³
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2. Συνδ²στε το ²να ±κρο του καλωδµου της οθ¶νης στην οθ¶νη (αν δεν
εµναι ³δη συνδεδεµ²νο) και το ±λλο ±κρο στην υποδοχ³ της οθ¶νης και
σϕµξτε τις βµδες.

Επιτραπ²ζιο µοντ²λο

Μοντ²λο tower
Σηµεµωση:

Αν µε τον υπολογιστ³ σας παρ²χεται µετατροπ²ας
οθ¶νης SVGA, µπορεµ να εµναι ³δη συνδεδεµ²νος και να
εµναι διαϕορετικ¶ς απ¶ τον εικονιζ¶µενο.

3. Συνδ²στε το καλ¹διο του πληκτρολογµου στη γκρµζα υποδοχ³ για το
πληκτρολ¶γιο. Συνδ²στε το καλ¹διο του ποντικιο· στην πρ±σινη
υποδοχ³ για το ποντµκι.

Επιτραπ²ζιο µοντ²λο
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Μοντ²λο tower
Σηµεµωση: Αν ο υπολογιστ³ς σας ²χει λειτουργικ¶ σ·στηµα Windows
NT Workstation και ποντµκι ScrollPoint, την πρ¹τη ϕορ±
που θα τον εκκιν³σετε δεν θα µπορεµτε να
χρησιµοποι³σετε τη λειτουργµα ScrollPoint του ποντικιο·.
Πρ²πει να κλεµσετε και να επανεκκιν³σετε τον υπολογιστ³
για να ενεργοποιηθεµ η λειτουργµα ScrollPoint.
4. Συνδ²στε οποιεσδ³ποτε πρ¶σθετες συσκευ²ς τυχ¶ν ²χετε.
¹ Εκτυπωτ²ς και παρ±λληλες συσκευ²ς στην παρ±λληλη θ·ρα.

Επιτραπ²ζιο µοντ²λο
Μοντ²λο tower
¹ Σειριακ²ς συσκευ²ς και εξωτερικ± modem στη σειριακ³ θ·ρα.

Επιτραπ²ζιο µοντ²λο

Μοντ²λο tower

¹ Συσκευ²ς USB (Universal Serial Bus).

Επιτραπ²ζιο µοντ²λο

Μοντ²λο tower
Κεϕ±λαιο 2. Εγκατ±σταση του υπολογιστ³
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¹ Προαιρετικ²ς συσκευ²ς ¶πως ηχεµα, µικρ¶ϕωνο ³ ακουστικ±, για τα
µοντ²λα µε κ±ρτα ³χου.

Επιτραπ²ζιο µοντ²λο

Μοντ²λο tower
¹ Συνδ²στε το καλ¹διο ρε·µατος στην κατ±λληλη υποδοχ³. Αν
υπ±ρχει κ±ποια ετικ²τα που καλ·πτει την υποδοχ³, αϕαιρ²στε την.
Συνδ²στε τα καλ¹δια ρε·µατος πρ¹τα στον υπολογιστ³, στην
οθ¶νη και στις ±λλες συσκευ²ς και στη συν²χεια συνδ²στε τα σε
σωστ± γειωµ²νες ηλεκτρικ²ς πρµζες.

Σηµαντικ¶:
¹ Κατ± την πρ¹τη σ·νδεση του καλωδµου ρε·µατος, ο
υπολογιστ³ς αν±βει για µερικ± δευτερ¶λεπτα και στη
συν²χεια σβ³νει. Αυτ³ εµναι ϕυσιολογικ³ λειτουργµα.
¹ Σε ορισµ²νες περιπτ¹σεις, ο υπολογιστ³ς µπορεµ να µην
σβ³σει αµ²σως µ¶λις πατ³σετε το διακ¶πτη λειτουργµας.
Στην περµπτωση αυτ³, κρατ³στε το διακ¶πτη πατηµ²νο
µ²χρι να σβ³σει ο υπολογιστ³ς.
¹ Συνδ²στε το καλ¹διο Ethernet (για µοντ²λα µε προσαρµογ²α
Ethernet).
Ethernet
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Ολοκλ³ρωση της εγκατ±στασης
Εντοπµστε τους αριθµο·ς σειρ±ς και µοντ²λου/τ·που και καταγρ±ψτε τους
στο Παρ±ρτηµα B, “Καταγραϕ³ πληροϕορι¹ν σχετικ± µε τον υπολογιστ³”
στη σελµδα 165.
Βλ. “Συναϕεµς πληροϕορµες” στη σελµδα xiii για ±λλες πηγ²ς πληροϕορι¹ν
σχετικ± µε τον υπολογιστ³ σας. Για πληροϕορµες σχετικ± µε το λογισµικ¶
που ²χει εγκατασταθεµ απ¶ την IBM, εξετ±στε το εγχειρµδιο Πληροϕορµες
για το λογισµικ¶ σας στο πακ²το των εϕαρµογ¹ν. Πρ¶σθετα προγρ±µµατα
βρµσκονται στο CD Software Selections και, σε ορισµ²νες περιπτ¹σεις, σε
±λλα CD και δισκ²τες. Αν εγκαταστ³σετε το δικ¶ σας λειτουργικ¶
σ·στηµα, µην ξεχ±σετε µετ± την εγκατ±σταση του λειτουργικο·
συστ³µατος να εγκαταστ³σετε και τα προγρ±µµατα οδ³γησης συσκευ¹ν.
Τα προγρ±µµατα οδ³γησης συσκευ¹ν βρµσκονται στο CD Product Recovery
(Αποκατ±σταση προϊ¶ντος) ³ στη διε·θυνση http://www.ibm.com/pc/us/ στο
Word Wide Web. Οδηγµες εγκατ±στασης παρ²χονται στα µαγνητικ± µ²σα ³
σε αρχεµα README στις δισκ²τες ³ τα CD.

Οργ±νωση του χ¹ρου εργασµας σας
Για να αξιοποι³σετε στο µ²γιστο τον υπολογιστ³ σας, διευθετ³στε τον
εξοπλισµ¶ που χρησιµοποιεµτε και το χ¹ρο εργασµας αν±λογα µε το εµδος
εργασµας και τις αν±γκες σας. Η ±νεσ³ σας εµναι η πρ¹τη προτεραι¶τητα,
αλλ± παρ±γοντες ¶πως ο ϕωτισµ¶ς, η κυκλοϕορµα του α²ρα και η θ²ση των
ηλεκτρικ¹ν πριζ¹ν µπορο·ν επµσης να επηρε±σουν τον τρ¶πο διευθ²τησης
του χ¹ρου εργασµας σας.

qνεση
Παρ¶λο που δεν υπ±ρχει κ±ποια συγκεκριµ²νη θ²ση εργασµας που να εµναι
ιδανικ³ για ¶λους, οι ακ¶λουθες οδηγµες θα σας βοηθ³σουν να βρεµτε τη
θ²ση που σας εξυπηρετεµ καλ·τερα.
Επιλ²ξτε ²να καλ¶ κ±θισµα ¹στε να περιορµσετε την κ¶πωση απ¶ την
παραµον³ στην µδια θ²ση για µεγ±λα χρονικ± διαστ³µατα. Το ·ψος του
καθµσµατος και η κλµση της πλ±της πρ²πει να ρυθµµζονται ανεξ±ρτητα και
να παρ²χουν καλ³ υποστ³ριξη του σ¹µατος. Το µπροστιν¶ µ²ρος του
καθµσµατος πρ²πει να ²χει µια ελαϕρ± κλµση προς τα κ±τω ¹στε να µην
υπ±ρχει µεγ±λη πµεση στους µηρο·ς. Ρυθµµστε το κ±θισµα ¹στε οι µηροµ
σας να εµναι παρ±λληλοι µε το ²δαϕος και τα π²λµατα των ποδι¹ν σας να
ακουµπο·ν οριζ¶ντια στο δ±πεδο ³ σε ²να υποστ³ριγµα.
vταν χρησιµοποιεµτε το πληκτρολ¶γιο, το µ²ρος των χερι¹ν µεταξ· αγκ¹να
και αντµχειρα πρ²πει να παραµ²νει παρ±λληλο µε το δ±πεδο και οι καρποµ
Κεϕ±λαιο 2. Εγκατ±σταση του υπολογιστ³
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να εµναι σε ουδ²τερη, ±νετη θ²ση. Προσπαθ³στε να αγγµζετε το
πληκτρολ¶γιο ελαϕρ± και να διατηρεµτε τα χ²ρια και τα δ±κτυλ± σας
χαλαρ±. Για µεγαλ·τερη ±νεση, µπορεµτε να αλλ±ζετε την κλµση του
πληκτρολογµου χρησιµοποι¹ντας τα υποστηρµγµατ± του.

Ρυθµµστε την οθ¶νη ²τσι ¹στε η κορυϕ³ της οθ¶νης να εµναι στο ·ψος των
µατι¹ν ³ λµγο χαµηλ¶τερα. Συνιστ±ται η οθ¶νη να τοποθετηθεµ σε µια
±νετη για τα µ±τια απ¶σταση, συν³θως 50–60 εκατοστ±, και µε τ²τοιο
τρ¶πο ¹στε να τη βλ²πετε χωρµς να χρει±ζεται να γυρν±τε το σ¹µα σας.

Αντανακλ±σεις και ϕωτισµ¶ς
Τοποθετ³στε την οθ¶νη ²τσι ¹στε να ελαχιστοποι³σετε τις αντανακλ±σεις
απ¶ λ±µπες ϕωτισµο·, παρ±θυρα και ±λλες πηγ²ς ϕωτ¶ς. Τοποθετ³στε την
οθ¶νη σε ορθ³ γωνµα µε τα παρ±θυρα και τις ±λλες πηγ²ς ϕωτισµο·, ¶που
αυτ¶ εµναι δυνατ¶. Ελαττ¹στε το ϕωτισµ¶, αν εµναι απαραµτητο, σβ³νοντας
κ±ποια ϕ¹τα ³ χρησιµοποι¹ντας λ±µπες χαµηλ¶τερης ισχ·ος. Αν
εγκαταστ³σετε την οθ¶νη κοντ± σε παρ±θυρο, χρησιµοποι³στε κουρτµνες ³
περσµδες για να ϕρ±ξετε το ϕως του ³λιου. Μπορεµ να χρειαστεµ να
αλλ±ζετε τη ϕωτειν¶τητα (Brightness) και την αντµθεση (Contrast) της
οθ¶νης αν±λογα µε τις αλλαγ²ς στο ϕωτισµ¶ του δωµατµου κατ± τη
δι±ρκεια της ηµ²ρας.
Στις περιπτ¹σεις που εµναι αδ·νατο να αποϕ·γετε τις αντανακλ±σεις ³ να
ρυθµµσετε το ϕωτισµ¶, τοποθετ³στε στην οθ¶νη ²να αντιθαµβωτικ¶ ϕµλτρο.
Ωστ¶σο, τα ϕµλτρα αυτ± µπορεµ να επηρε±σουν την ευκρµνεια της οθ¶νης.
Χρησιµοποι³στε τα µ¶νο αϕο· ²χετε εξαντλ³σει τους υπ¶λοιπους τρ¶πους
περιορισµο· των αντανακλ±σεων.
Η σκ¶νη στην οθ¶νη αυξ±νει τα προβλ³µατα που σχετµζονται µε τις
αντανακλ±σεις. Μην ξεχν±τε να καθαρµζετε τακτικ± την οθ¶νη µε ²να
µαλακ¶ πανµ το οποµο θα ²χετε βρ²ξει ελαϕρ± µε ²να µη στιλβωτικ¶ υγρ¶
καθαρισµο· γυ±λινων επιϕανει¹ν.
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Εξαερισµ¶ς
Ο υπολογιστ³ς και η οθ¶νη παρ±γουν θερµ¶τητα. Ο υπολογιστ³ς ²χει ²ναν
ανεµιστ³ρα που εισ±γει ϕρ²σκο α²ρα στο εσωτερικ¶ του υπολογιστ³ και
βγ±ζει ²ξω το ζεστ¶ α²ρα. Η οθ¶νη ²χει µικρ± ανοµγµατα για τον εξαερισµ¶
της. Αν τα ανοµγµατα αυτ± µπλοκαριστο·ν, µπορεµ να προκληθεµ
υπερθ²ρµανση, η οποµα ενδ²χεται να ²χει ως αποτ²λεσµα τη δυσλειτουργµα
³ βλ±βη των συσκευ¹ν. Τοποθετ³στε τον υπολογιστ³ και την οθ¶νη µε
τ²τοιο τρ¶πο ¹στε να µη µπλοκ±ρονται τα ανοµγµατα εξαερισµο·. Συν³θως
5 εκατοστ± χ¹ρου επαρκο·ν. Επµσης, βεβαιωθεµτε ¶τι ο α²ρας του
εξαερισµο· δεν κατευθ·νεται σε κ±ποιον ±λλο.

Ηλεκτρικ²ς πρµζες και µ³κος καλωδµων
Η θ²ση των ηλεκτρικ¹ν πριζ¹ν και το µ³κος των καλωδµων ρε·µατος και
των καλωδµων σ·νδεσης της οθ¶νης, του εκτυπωτ³ και ±λλων συσκευ¹ν
µπορο·ν να επηρε±σουν την τελικ³ θ²ση του υπολογιστ³ σας.
vταν διευθετεµτε το χ¹ρο εργασµας σας:
¹ Αποϕ·γετε τη χρ³ση προεκτ±σεων καλωδµων. vπου εµναι δυνατ¶,
συνδ²στε το καλ¹διο ρε·µατος του υπολογιστ³ απευθεµας στην
ηλεκτρικ³ πρµζα.
¹ Κρατ³στε τα καλ¹δια ρε·µατος και τα καλ¹δια σ·νδεσης µακρι± απ¶
διαδρ¶µους, σηµεµα δι²λευσης και ±λλα σηµεµα ¶που υπ±ρχει
πιθαν¶τητα να παρασυρθο·ν κατ± λ±θος.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τα καλ¹δια ρε·µατος, βλ.
“Σηµεµωση σχετικ± µε το καλ¹διο ρε·µατος” στη σελµδα 185.

Κεϕ±λαιο 2. Εγκατ±σταση του υπολογιστ³

19

20

Οδηγ¶ς χρ³σης του PC 300PL

Κεϕ±λαιο 3. Χρ³ση και ϕροντµδα του
υπολογιστ³ σας
Το κεϕ±λαιο αυτ¶ περι²χει πληροϕορµες που θα σας βοηθ³σουν στην
καθηµεριν³ χρ³ση και ϕροντµδα του υπολογιστ³ σας.

Κουµπι± και ϕωτειν²ς ενδεµξεις
Τα κουµπι± στο εµπρ¶ς µ²ρος του υπολογιστ³ σ±ς επιτρ²πουν να
εκτελ²σετε συγκεκριµ²νες λειτουργµες, ¶πως να αν±ψετε τον υπολογιστ³.
Οι ϕωτειν²ς ενδεµξεις δηλ¹νουν ¶τι µια συγκεκριµ²νη συσκευ³, για
παρ±δειγµα η µον±δα δισκ²τας, χρησιµοποιεµται.
Τα ακ¶λουθα σχ³µατα παρουσι±ζουν τα κουµπι± και τις ϕωτειν²ς ενδεµξεις
για το επιτραπ²ζιο µοντ²λο και το µοντ²λο tower.

 Copyright IBM Corp. 1999

21

Η λµστα που ακολουθεµ περιγρ±ϕει τα κουµπι± και τις ϕωτειν²ς ενδεµξεις
του υπολογιστ³ σας.
¹ ∆ιακ¶πτης λειτουργµας: Πατ³στε αυτ¶ το διακ¶πτη για να αν±ψετε ³
να σβ³σετε τον υπολογιστ³ σας. Μην σβ³νετε τον υπολογιστ³ σας αν
εµναι αναµµ²νη η λυχνµα που δεµχνει ¶τι χρησιµοποιεµται η µον±δα
δισκ²τας ³ ο σκληρ¶ς δµσκος.
Σηµεµωση: Ο διακ¶πτης συν³θως λειτουργεµ µε ²να µ¶νο π±τηµα. Σε
ορισµ²νες περιπτ¹σεις ¶µως, ο υπολογιστ³ς µπορεµ να µην
σβ³σει αµ²σως. Αν συµβεµ αυτ¶, κρατ³στε πατηµ²νο το
διακ¶πτη για περµπου 5 δευτερ¶λεπτα, και ο υπολογιστ³ς
θα σβ³σει.
¹ Φωτειν³ ²νδειξη λειτουργµας: Αυτ³ η ϕωτειν³ ²νδειξη αν±βει ¶ταν
αν±ψετε τον υπολογιστ³ σας.
¹ Φωτειν³ ²νδειξη σκληρο· δµσκου: vταν αυτ³ η ²νδειξη εµναι
αναµµ²νη, δηλ¹νει ¶τι οι κεϕαλ²ς της µον±δας σκληρο· δµσκου
τοποθετο·νται στην κατ±λληλη θ²ση ³ ¶τι ο υπολογιστ³ς διαβ±ζει ³
γρ±ϕει δεδοµ²να στο σκληρ¶ δµσκο.
¹ Κουµπµ εξαγωγ³ς δισκ²τας: Πατ³στε αυτ¶ το κουµπµ για να βγ±λετε
τη δισκ²τα απ¶ τη µον±δα.
¹ Φωτειν³ ²νδειξη µον±δας δισκ²τας: vταν αυτ³ η ²νδειξη εµναι
αναµµ²νη, δηλ¹νει ¶τι οι κεϕαλ²ς της µον±δας δισκ²τας τοποθετο·νται
στην κατ±λληλη θ²ση ³ ¶τι ο υπολογιστ³ς διαβ±ζει ³ γρ±ϕει δεδοµ²να
σε µια δισκ²τα.
Σηµεµωση: Αν ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει προεγκατεστηµ²νη µον±δα
CD–ROM, βλ. “Χρ³ση της µον±δας CD–ROM” στη σελµδα 27.

Εκκµνηση του υπολογιστ³
Για να εκκιν³σετε τον υπολογιστ³ σας.:
1. Αν±ψτε ¶λες τις συσκευ²ς που εµναι συνδεδεµ²νες µε τον υπολογιστ³.
2. Πατ³στε µια ϕορ± το διακ¶πτη λειτουργµας του υπολογιστ³.
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Σηµεµωση: Αν υποψι±ζεστε ¶τι υπ±ρχει κ±ποιο πρ¶βληµα, βλ.
Κεϕ±λαιο 6, “Επµλυση προβληµ±των” στη σελµδα 115.
Αν δεν ²χετε αλλ±ξει τις προεπιλεγµ²νες ρυθµµσεις στο πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility, θα συµβο·ν τα εξ³ς:2
1. Ενεργοποιεµται το BIOS για την οθ¶νη.
2. Εµϕανµζεται στην οθ¶νη το λογ¶τυπο της IBM.
3. Το µ²γεθος της µν³µης συστ³µατος και της πρ¶σθετης µν³µης
εµϕανµζεται στην π±νω αριστερ³ γωνµα της οθ¶νης.
4. Εµϕανµζονται τα ακ¶λουθα µην·µατα:
Press F1 for Configuration/Setup
Press F12 for Network Boot
5. Εκτελεµται η λειτουργµα αυτ¶µατου ελ²γχου κατ± την εκκµνηση (POST).
Αν η λειτουργµα POST εντοπµσει κ±ποιο πρ¶βληµα, θα ακουστο·ν
επαναλαµβαν¶µενοι προειδοποιητικοµ ³χοι και θα εµϕανιστεµ ²να
µ³νυµα σϕ±λµατος στην οθ¶νη (µπορεµ να µην ακουστεµ καν²νας ³χος).
Καταγρ±ψτε οποιουσδ³ποτε κωδικο·ς σϕαλµ±των και τις περιγραϕ²ς
τους. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τα µην·µατα
σϕαλµ±των, βλ. Κεϕ±λαιο 6, “Επµλυση προβληµ±των” στη σελµδα 115.
6. Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility
(πατ¹ντας F1) ³ να εκτελ²σετε γρηγορ¶τερα τη διαδικασµα POST
(πατ¹ντας Esc).
7. Αν ο υπολογιστ³ς σας ²χει εγκατεστηµ²νο προσαρµογ²α SCSI,
εγκαθιστ±ται το SCSI BIOS.
8. Αν ²χετε ορµσει κωδικ¶ πρ¶σβασης εκκµνησης, εµϕανµζεται ²να µ³νυµα
που σας ζητ± να τον πληκτρολογ³σετε. Αν ²χετε ορµσει και κωδικ¶
πρ¶σβασης εκκµνησης και κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³, µπορεµτε να
καταχωρ³σετε οποιονδ³ποτε απ¶ τους δ·ο. vταν πληκτρολογ³σετε
τον κωδικ¶ πρ¶σβασης και πατ³σετε Enter, θα εµϕανιστεµ η πρ¹τη
οθ¶νη του λειτουργικο· συστ³µατος ³ της εϕαρµογ³ς.
9. Αν ²χει αλλ±ξει η δι±ρθρωση του υλικο· εξοπλισµο· ³ αν εντοπιστεµ
κ±ποιο σϕ±λµα, µπορεµ να εµϕανιστεµ το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility ¶ταν πατ³σετε Enter.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες, βλ. “Αυτ¶µατος ²λεγχος κατ± την
εκκµνηση (POST)” στη σελµδα 116.
10. Αποστ²λλεται στο δµκτυο µια αµτηση DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) και γµνεται ²να απ¶ τα εξ³ς:

2

Αν ²χετε αλλ±ξει ορισµ²νες ρυθµµσεις (για παρ±δειγµα κωδικο·ς πρ¶σβασης ³ σειρ±
εκκµνησης µον±δων) στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility, βλ. “Ρυθµµσεις που
επηρε±ζουν τη διαδικασµα εκκµνησης” στη σελµδα 58 για σηµαντικ²ς πληροϕορµες.
Κεϕ±λαιο 3. Χρ³ση και ϕροντµδα του υπολογιστ³ σας

23

¹ Αν ²χετε συνδεθεµ σωστ± στο δµκτυο, ο εξυπηρετητ³ς DHCP
αποδµδει δυναµικ± µια διε·θυνση IP στον υπολογιστ³ σας και στη
συν²χεια ϕορτ¹νει στον υπολογιστ³ σας την εικ¶να εκκµνησης.
¹ Αν η αµτηση DHCP αποτ·χει, εµϕανµζεται το ακ¶λουθο µ³νυµα:
No IP address found for DHCP or BOOTP
Το λειτουργικ¶ σ·στηµα και τα προγρ±µµατα εϕαρµογ¹ν
ϕορτ¹νονται απ¶ το σκληρ¶ δµσκο.
¹ Αν δεν ²χετε συνδ²σει καλ¹διο Ethernet στον υπολογιστ³ σας,
εµϕανµζεται το ακ¶λουθο µ³νυµα:
Media test failed; check cable
και ϕορτ¹νονται απ¶ το σκληρ¶ δµσκο το λειτουργικ¶ σ·στηµα και
τα προγρ±µµατα εϕαρµογ¹ν.
Το τι εµϕανµζεται ³ ακο·γεται ¶ταν ενεργοποιεµτε τον υπολογιστ³ σας
εξαρτ±ται απ¶ τις ρυθµµσεις που ²χουν καθοριστεµ στο µενο· Start Options
του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility. Οι προεπιλεγµ²νες ρυθµµσεις
εµναι [Disabled] για την επιλογ³ Power On Status και [Quick] για την
επιλογ³ Power On Self Test.
Σηµει¹σεις:
1. qλλες επιλογ²ς µπορεµ επµσης να επηρε±σουν τις πληροϕορµες που
εµϕανµζονται κατ± την εκκµνηση του υπολογιστ³.
2. Αν ο υπολογιστ³ς σας διατµθεται µε προεγκατεστηµ²νο λογισµικ¶, µια
προεγκατεστηµ²νη εϕαρµογ³ που ονοµ±ζεται ConfigSafe
"ϕωτογραϕµζει" αυτ¶µατα τις αρχικ²ς ρυθµµσεις του συστ³µατος κατ±
την πρ¹τη εκκµνηση του υπολογιστ³. Με τις πληροϕορµες αυτ²ς
µπορεµτε να επαναϕ²ρετε τις αρχικ²ς ρυθµµσεις αν τροποποιηθο·ν
λανθασµ²να. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε το ConfigSafe
και τα ±λλα προγρ±µµατα που παρ²χονται µε τον υπολογιστ³ σας, βλ.
Πληροϕορµες για το λογισµικ¶ σας.
Ο υπολογιστ³ς σας µπορεµ να εκκινηθεµ απ¶ µια αποµακρυσµ²νη θ²ση µ²σω
του δικτ·ου αν διαθ²τει µια σωστ± ρυθµισµ²νη σ·νδεση σε ²ναν
προσαρµογ²α µε υποστ³ριξη Wake on LAN. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες,
βλ. “Wake on LAN” στη σελµδα 32 και “Ορισµ¶ς σειρ±ς εκκµνησης µον±δων”
στη σελµδα 56.

Τερµατισµ¶ς του υπολογιστ³
vταν θ²λετε να σβ³σετε τον υπολογιστ³ σας, ακολουθ³στε τη διαδικασµα
τερµατισµο· του λειτουργικο· σας συστ³µατος για να αποϕ·γετε την
απ¹λεια δεδοµ²νων ³ την καταστροϕ³ προγραµµ±των λογισµικο·.
Ανατρ²ξτε στο εγχειρµδιο του λειτουργικο· συστ³µατος για οδηγµες.
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Χρ³ση δισκετ¹ν
Στη µον±δα δισκ²τας του υπολογιστ³ σας µπορεµτε να χρησιµοποι³σετε
δισκ²τες 3,5 ιντσ¹ν.

Μεταχεµριση και αποθ³κευση των δισκετ¹ν
Μ²σα στην προστατευτικ³ θ³κη της δισκ²τας βρµσκεται ²νας ε·καµπτος
δµσκος µε µαγνητικ¶ περµβληµα ¶που αποθηκε·ονται δεδοµ²να. rνα
πλαστικ¶ κ±λυµµα προστατε·ει αυτ¶ το δµσκο απ¶ βλ±βες λ¶γω
θερµ¶τητας, σκ¶νης, µαγνητικ¹ν πεδµων κλπ.
Ακολουθ³στε τις εξ³ς οδηγµες για τη µεταχεµριση και την αποθ³κευση των
δισκετ¹ν:
¹ Αν το πλαστικ¶ κ±λυµµα που προστατε·ει το δµσκο ²χει υποστεµ ζηµι±,
µην χρησιµοποιεµτε τη δισκ²τα. Μπορεµ να καταστραϕεµ η µον±δα
δισκ²τας.
¹ Στο π±νω µ²ρος µιας δισκ²τας 3,5 ιντσ¹ν υπ±ρχει ²να µεταλλικ¶
στοιχεµο που καλ·πτει τµ³µα της µαγνητικ³ς επιϕ±νειας. Η µον±δα
δισκ²τας µετακινεµ αυτ¶ το µεταλλικ¶ στοιχεµο για να διαβ±σει ³ να
γρ±ψει δεδοµ²να στη δισκ²τα. Μην το µετακινεµτε γιατµ οι δαχτυλι²ς ³
η σκ¶νη µπορεµ να προκαλ²σουν απ¹λεια δεδοµ²νων.
¹ Ποτ² µην αγγµζετε το µαγνητικ¶ δµσκο.
¹ Φυλ±ξτε τις δισκ²τες µακρι± απ¶ µαγν³τες ³ συσκευ²ς που
δηµιουργο·ν ισχυρ¶ µαγνητικ¶ πεδµο ¶πως ηλεκτρικο·ς κινητ³ρες ³
γενν³τριες. Οι δισκ²τες εµναι ευαµσθητες στους µαγν³τες που
βρµσκονται µ²σα σε τηλεορ±σεις, τηλ²ϕωνα, ηχεµα και ±λλες τ²τοιες
συσκευ²ς. Τα µαγνητικ± πεδµα µπορεµ να διαγρ±ψουν τα δεδοµ²να που
βρµσκονται στις δισκ²τες σας. Μην τοποθετεµτε τις δισκ²τες π±νω στην
οθ¶νη και µην χρησιµοποιεµτε µαγν³τες για να στερε¹σετε σηµει¹µατα
στον υπολογιστ³ σας.
¹ Μην αποθηκε·ετε δισκ²τες σε σηµεµα µε υψηλ³ θερµοκρασµα ³ ±µεση
ηλιακ³ ακτινοβολµα. Οι δισκ²τες 3,5 ιντσ¹ν εµναι ανθεκτικ²ς σε
θερµοκρασµες 4° ²ως 53°C. Φυλ±ξτε τις µακρι± απ¶ πηγ²ς θερµ¶τητας.
Το πλαστικ¶ κ±λυµµα µπορεµ να λυγµσει και να προκαλ²σει ζηµι± στη
δισκ²τα.

Κεϕ±λαιο 3. Χρ³ση και ϕροντµδα του υπολογιστ³ σας
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Τοποθ²τηση και αϕαµρεση δισκετ¹ν
Για να τοποθετ³σετε µια δισκ²τα 3,5 ιντσ¹ν στη µον±δα, κρατ³στε την µε
την ετικ²τα προς τα π±νω και το µεταλλικ¶ στοιχεµο προς την πλευρ± της
µον±δας. Σπρ¹ξτε τη δισκ²τα µ²σα στη µον±δα µ²χρι να ακο·σετε το
χαρακτηριστικ¶ θ¶ρυβο.
Για να αϕαιρ²σετε τη δισκ²τα, πατ³στε το κουµπµ εξαγωγ³ς και τραβ³ξτε
τη δισκ²τα ²ξω απ¶ τη µον±δα. Μην αϕαιρεµτε τη δισκ²τα ¶ταν εµναι
αναµµ²νη η ϕωτειν³ ²νδειξη λειτουργµας της µον±δας.

Προστασµα δισκετ¹ν απ¶ εγγραϕ³
Εµναι πιθαν¶ απ¶ λ±θος να µορϕοποι³σετε µια δισκ²τα ³ να γρ±ψετε σε
αυτ³ δεδοµ²να. rτσι µπορεµ να διαγραϕο·ν σηµαντικ²ς πληροϕορµες. Για
το λ¶γο αυτ¶, εµναι καλ¶ να προστατε·ετε απ¶ εγγραϕ³ τις δισκ²τες µε
σηµαντικ± δεδοµ²να. vταν µια δισκ²τα εµναι προστατευµ²νη απ¶ εγγραϕ³,
µπορεµτε να διαβ±σετε τα δεδοµ²να της αλλ± δεν µπορεµτε να τα
διαγρ±ψετε ³ να τα αλλ±ξετε.
Ο διακ¶πτης προστασµας απ¶ εγγραϕ³ βρµσκεται στο πµσω µ²ρος της
δισκ²τας. Ο διακ¶πτης αυτ¶ς µπορεµ να χρησιµοποιηθεµ για να εµποδµσει
την εγγραϕ³ δεδοµ²νων ³ τη διαγραϕ³ τους απ¶ τη δισκ²τα. Αν µια
δισκ²τα 3,5 ιντσ¹ν δεν ²χει διακ¶πτη προστασµας απ¶ εγγραϕ³, εµναι µ¶νιµα
προστατευµ²νη απ¶ εγγραϕ³.

¹ Για να επιτρ²πεται η εγγραϕ³ στη δισκ²τα, γλιστρ³στε το διακ¶πτη
¹στε να καλ·πτει το κεν¶.
¹ Για να µην επιτρ²πεται η εγγραϕ³ στη δισκ²τα, γλιστρ³στε το διακ¶πτη
¹στε το κεν¶ να εµναι ανοιχτ¶.
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Χρ³ση της µον±δας CD–ROM
Ορισµ²να µοντ²λα διαθ²τουν προεγκατεστηµ²νη µον±δα CD–ROM. Η
µον±δα CD–ROM µπορεµ να αναπαραγ±γει ³ να διαβ±σει πληροϕορµες απ¶
²να CD, αλλ± δεν µπορεµ να γρ±ψει πληροϕορµες σε αυτ¶. Οι µον±δες
CD–ROM χρησιµοποιο·ν τα τυπικ± CD του εµπορµου, διαµ²τρου 12 cm.
Αν χρησιµοποιεµτε µον±δα CD–ROM, ακολουθ³στε τις εξ³ς οδηγµες:
¹ Μην τοποθετεµτε τη µον±δα σε σηµεµα µε:
– Υψηλ³ θερµοκρασµα
– Υψηλ³ υγρασµα
– Πολλ³ σκ¶νη
– Πολλ²ς δον³σεις ³ κµνδυνο δυνατο· χτυπ³µατος
– Κεκλιµ²νη επιϕ±νεια
– qµεση ηλιακ³ ακτινοβολµα
¹ Μην τοποθετεµτε µ²σα στη µον±δα καν²να ±λλο αντικεµµενο εκτ¶ς απ¶
CD.
¹ Πριν µετακιν³σετε τον υπολογιστ³, αϕαιρ²στε το CD απ¶ τη µον±δα.

Μεταχεµριση CD
vταν χρησιµοποιεµτε ²να CD, ακολουθ³στε τις εξ³ς οδηγµες:
¹ Κρατ³στε το CD απ¶ τις ±κρες του. Μην αγγµζετε την επιϕ±νεια στην
πλευρ± ¶που δεν υπ±ρχει ετικ²τα.
¹ Για να αϕαιρ²σετε σκ¶νη ³ δακτυλικ± αποτυπ¹µατα, σκουπµστε το CD
µε ²να καθαρ¶ και µαλακ¶ πανµ απ¶ το κ²ντρο προς τα ²ξω. Αν
σκουπµσετε το CD µε κυκλικ²ς κιν³σεις µπορεµ να καταστραϕο·ν τα
δεδοµ²να του.
¹ Μη γρ±ϕετε και µην κολλ±τε χαρτµ π±νω στο CD.
¹ Μη χαρ±ζετε ³ προκαλεµτε ±λλου εµδους σηµ±δια στο CD.
¹ Μην τοποθετεµτε το CD σε σηµεµο µε απευθεµας ηλιακ³ ακτινοβολµα.
¹ Μην χρησιµοποιεµτε βενζµνη, διαλυτικ± ³ ±λλα καθαριστικ± για να
καθαρµσετε το CD.
¹ Μη ρµχνετε κ±τω και µη λυγµζετε το CD.
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Φ¶ρτωση CD
Για να ϕορτ¹σετε ²να CD στη µον±δα CD–ROM:
1. Πατ³στε το κουµπµ εξαγωγ³ς/εισαγωγ³ς. Το συρτ±ρι θα ανοµξει µ¶νο
του. (Μην τραβ±τε το συρτ±ρι για να ανοµξει.)
2. Τοποθετ³στε το CD στο συρτ±ρι µε την ετικ²τα προς τα π±νω.
3. Κλεµστε το συρτ±ρι πατ¹ντας το κουµπµ εξαγωγ³ς/εισαγωγ³ς ³
σπρ¹χνοντ±ς το ελαϕρ± προς τα µ²σα. vταν το συρτ±ρι κλεµσει, θα
αν±ψει η ϕωτειν³ ²νδειξη που δηλ¹νει ¶τι η µον±δα χρησιµοποιεµται.
4. Για να αϕαιρ²σετε το CD, πατ³στε το κουµπµ εξαγωγ³ς/εισαγωγ³ς.
vταν το συρτ±ρι ανοµξει, αϕαιρ²στε το δµσκο µε προσοχ³.
5. Κλεµστε το συρτ±ρι πατ¹ντας το κουµπµ εξαγωγ³ς/εισαγωγ³ς ³
σπρ¹χνοντ±ς το ελαϕρ± προς τα µ²σα.
Σηµεµωση: Αν το συρτ±ρι δεν ανοµγει ¶ταν πατ±τε το κουµπµ
εξαγωγ³ς/εισαγωγ³ς, τοποθετ³στε ²να µυτερ¶ αντικεµµενο
µ²σα στην οπ³ επεµγουσας εξαγωγ³ς που βρµσκεται στο
εµπρ¶ς µ²ρος της µον±δας CD–ROM.

Χρ³ση των λειτουργι¹ν της οθ¶νης
Ο υπολογιστ³ς σας ²χει ²ναν προσαρµογ²α AGP (accelerated graphics port)
µε µν³µη οθ¶νης SGRAM ο οποµος υποστηρµζει δι±ϕορους τρ¶πους
λειτουργµας οθ¶νης. Οι τρ¶ποι λειτουργµας εµναι διαϕορετικοµ συνδυασµοµ
αν±λυσης, συχν¶τητας αναν²ωσης και χρωµ±των που ορµζονται σε ²να
πρ¶τυπο οθ¶νης για την παρουσµαση κειµ²νου και εικ¶νων. Για
περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τους τρ¶πους λειτουργµας της
οθ¶νης, βλ. Understanding Your Personal Computer (βρµσκεται στο CD
Software Selections που συνοδε·ει τον υπολογιστ³ σας).

Προγρ±µµατα οδ³γησης οθ¶νης
Για την πλ³ρη εκµετ±λλευση του προσαρµογ²α γραϕικ¹ν του υπολογιστ³
σας, ορισµ²να λειτουργικ± συστ³µατα και προγρ±µµατα εϕαρµογ³ς
απαιτο·ν ειδικ± προγρ±µµατα, που εµναι γνωστ± ως προγρ±µµατα οδ³γησης
οθ¶νης. Τα προγρ±µµατα οδ³γησης οθ¶νης παρ²χουν υποστ³ριξη για
µεγαλ·τερη ταχ·τητα, υψηλ¶τερη αν±λυση, περισσ¶τερα χρ¹µατα και
σταθερ¶τερες εικ¶νες.
Τα προγρ±µµατα οδ³γησης για τον προσαρµογ²α γραϕικ¹ν καθ¹ς και ²να
αρχεµο README µε οδηγµες για την εγκατ±στασ³ τους εµναι διαθ²σιµα στο
CD Product Recovery (Αποκατ±σταση προϊ¶ντος) που συνοδε·ει τον
υπολογιστ³ σας. Αν ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει λογισµικ¶
προεγκατεστηµ²νο απ¶ την IBM, τα προγρ±µµατα οδ³γησης οθ¶νης ²χουν
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³δη εγκατασταθεµ στο σκληρ¶ δµσκο. Αν ωστ¶σο χρειαστεµ να
εγκαταστ³σετε ξαν± τα προγρ±µµατα οδ³γησης, ³ αν χρει±ζεστε
πληροϕορµες σχετικ± µε το π¹ς να προµηθευτεµτε και να εγκαταστ³σετε
αναβαθµισµ²να προγρ±µµατα οδ³γησης, µπορεµτε να χρησιµοποι³σετε τις
οδηγµες εγκατ±στασης των προγραµµ±των οδ³γησης.
Βλ. Κεϕ±λαιο 7, “Βο³θεια, υπηρεσµες και πληροϕορµες” στη σελµδα 149 για
περισσ¶τερες πληροϕορµες.

Αλλαγ³ των ρυθµµσεων της οθ¶νης
Για να ²χετε καλ·τερη και πιο σταθερ³ εικ¶να στην οθ¶νη σας, µσως
χρει±ζεται να αλλ±ξετε την αν±λυση και τη συχν¶τητα αναν²ωσης της
οθ¶νης. Μπορεµτε να εξετ±σετε και να αλλ±ξετε τις ρυθµµσεις της οθ¶νης
µ²σω του λειτουργικο· συστ³µατος χρησιµοποι¹ντας τις οδηγµες που
παρ²χονται στα αρχεµα README στο CD Product Recovery (Αποκατ±σταση
προϊ¶ντος) που συνοδε·ει τον υπολογιστ³ σας. Ανατρ²ξτε στο εγχειρµδιο
του λειτουργικο· συστ³µατος για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τις
ρυθµµσεις της οθ¶νης.
Προσοχ³
Πριν αλλ±ξετε τις ρυθµµσεις της οθ¶νης, διαβ±στε τις πληροϕορµες που
συνοδε·ουν την οθ¶νη σας. Αν χρησιµοποι³σετε αν±λυση ³ συχν¶τητα
αναν²ωσης που δεν υποστηρµζεται µπορεµ η οθ¶νη να γµνει
δυσαν±γνωστη ³ να υποστεµ ζηµι±. Οι πληροϕορµες που συνοδε·ουν
την οθ¶νη συν³θως αναϕ²ρουν τις τιµ²ς αν±λυσης και συχν¶τητας
αναν²ωσης που υποστηρµζει η οθ¶νη. Αν χρει±ζεστε περισσ¶τερες
πληροϕορµες, επικοινων³στε µε τον κατασκευαστ³ της οθ¶νης.

Για να µην τρεµοπαµζει η εικ¶να της οθ¶νης, καθορµστε τη µεγαλ·τερη
συχν¶τητα αναν²ωσης µε πλ³ρη σ±ρωση (noninterlaced) που υποστηρµζει η
οθ¶νη. Αν η οθ¶νη σας εµναι συµβατ³ µε το πρ¶τυπο VESA Display Data
Channel (DDC), εµναι πιθαν¶ να ²χει ³δη ρυθµιστεµ µε την υψηλ¶τερη
συχν¶τητα αναν²ωσης που υποστηρµζει η οθ¶νη και ο ελεγκτ³ς οθ¶νης. Αν
δεν εµστε β²βαιοι ¶τι η οθ¶νη εµναι συµβατ³ µε το πρ¶τυπο DDC, ανατρ²ξτε
στο εγχειρµδιο της οθ¶νης.
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Χρ³ση συσκευ¹ν ³χου
Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει ²ναν ενσωµατωµ²νο ελεγκτ³ ³χου ο οποµος
υποστηρµζει τις περισσ¶τερες εϕαρµογ²ς Sound Blaster και εµναι συµβατ¶ς
µε το Microsoft Windows Sound System. Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει επµσης
²να εσωτερικ¶ ηχεµο και τρεις υποδοχ²ς για συσκευ²ς ³χου.
Χρησιµοποι¹ντας τον ελεγκτ³ ³χου, µπορεµτε να ηχογραϕ³σετε και να
αναπαραγ±γετε ³χους και µουσικ³ και να απολαµβ±νετε τις εϕαρµογ²ς
πολυµ²σων µε ³χο. Αν θ²λετε, µπορεµτε να συνδ²σετε δ·ο στερεοϕωνικ±
ηχεµα στην υποδοχ³ εξ¶δου για να ²χετε καλ·τερο ³χο στις εϕαρµογ²ς
πολυµ²σων.
Οι υποδοχ²ς ³χου στον υπολογιστ³ σας ²χουν δι±µετρο 3,5 mm. Ακολουθεµ
µια περιγραϕ³ των υποδοχ¹ν. (Για πληροϕορµες σχετικ± µε τις υποδοχ²ς,
βλ. “Σ·νδεση των καλωδµων του υπολογιστ³” στη σελµδα 11.)
rξοδος (Line out): Η υποδοχ³ αυτ³ χρησιµοποιεµται για την αποστολ³
ηχητικ¹ν σηµ±των απ¶ τον υπολογιστ³ σε εξωτερικ²ς
συσκευ²ς, ¶πως στερεοϕωνικ± ηχεµα µε ενσωµατωµ²νο
ενισχυτ³, ακουστικ±, συνθεσ±ιζερ ³ στην υποδοχ³ line–in εν¶ς
στερεοϕωνικο· συστ³µατος.
Σηµεµωση: Το εσωτερικ¶ ηχεµο του υπολογιστ³ σας
απενεργοποιεµται ¶ταν συνδ²ονται εξωτερικ± ηχεµα
στην υποδοχ³ line–out του υπολογιστ³.
Εµσοδος (line in): Η υποδοχ³ αυτ³ χρησιµοποιεµται για να στ²λνει ηχητικ±
σ³µατα απ¶ εξωτερικ²ς συσκευ²ς (¶πως στερεοϕωνικ±
συγκροτ³µατα, τηλεορ±σεις ³ µουσικ± ¶ργανα) στον
υπολογιστ³.
Εµσοδος µικροϕ¹νου: Αυτ³ η υποδοχ³ χρησιµοποιεµται για τη σ·νδεση
εν¶ς µικροϕ¹νου στον υπολογιστ³ σας, στην περµπτωση που
θ²λετε να ηχογραϕ³σετε οµιλµα ³ ±λλους ³χους. Η υποδοχ³
αυτ³ µπορεµ επµσης να χρησιµοποιηθεµ µε λογισµικ¶
αναγν¹ρισης οµιλµας.
Σηµεµωση: Αν παρατηρ³σετε παρεµβολ²ς ³ β¶µβους κατ± τη
δι±ρκεια της εγγραϕ³ς, µει¹στε την ²νταση
εγγραϕ³ς του µικροϕ¹νου.
Οι διαδικασµες για την αναπαραγωγ³ και την εγγραϕ³ ³χου διαϕ²ρουν
αν±λογα µε το λειτουργικ¶ σ·στηµα. Ανατρ²ξτε στο εγχειρµδιο του
λειτουργικο· συστ³µατος για πληροϕορµες και οδηγµες.
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Ενηµ²ρωση προγραµµ±των συστ³µατος
Τα προγρ±µµατα συστ³µατος εµναι το βασικ¶ επµπεδο λογισµικο· που
περιλαµβ±νει ο υπολογιστ³ς σας. Περιλαµβ±νουν τη λειτουργµα αυτ¶µατου
ελ²γχου κατ± την εκκµνηση (POST), το BIOS και το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility. Η λειτουργµα POST εµναι ²να σ·νολο απ¶
δοκιµ²ς και διαδικασµες που εκτελο·νται κ±θε ϕορ± που αν±βετε τον
υπολογιστ³ σας. Το BIOS εµναι ²να επµπεδο λογισµικο· που µετατρ²πει
οδηγµες απ¶ τα δι±ϕορα προγρ±µµατα σε ηλεκτρικ± σ³µατα που µπορεµ να
κατανο³σει ο υπολογιστ³ς. Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility για να αλλ±ξετε τις ρυθµµσεις του υπολογιστ³
σας.
Η πλακ²τα συστ³µατος του υπολογιστ³ σας ²χει µια περιοχ³ µν³µης που
ονοµ±ζεται EEPROM (electrically erasable programmable read–only
memory) και αναϕ²ρεται επµσης ως µν³µη flash). Μπορεµτε ε·κολα να
ενηµερ¹σετε τα προγρ±µµατα POST, BIOS και Configuration/Setup Utility
εκκιν¹ντας τον υπολογιστ³ σας µε µια δισκ²τα ενηµ²ρωσης flash ³
χρησιµοποι¹ντας τη λειτουργµα αποµακρυσµ²νης διαχεµρισης, αν εµναι
ενεργ³. Βλ. “Ρ·θµιση της λειτουργµας Remote Administration” στη σελµδα 58
για περισσ¶τερες πληροϕορµες.
Καθ¹ς η IBM εργ±ζεται συνεχ¹ς για τη βελτµωση της ποι¶τητας, µπορεµ να
τροποποι³σει τα προγρ±µµατα συστ³µατος. vταν τα προγρ±µµατα
ενηµερ¹νονται, γµνονται διαθ²σιµα στο World Wide Web ³ µ²σω της
υπηρεσµας Bulletin Board σε αρχεµα που µπορεµτε να µεταϕορτ¹σετε (βλ.
Κεϕ±λαιο 7, “Βο³θεια, υπηρεσµες και πληροϕορµες” στη σελµδα 149).
Οδηγµες για τη χρ³ση των ενηµερωµ²νων εκδ¶σεων των προγραµµ±των
συστ³µατος θα εµναι διαθ²σιµες σε ²να αρχεµο README που
περιλαµβ±νεται στα αρχεµα που µεταϕορτ¹νονται.

∆ιαχεµριση του υπολογιστ³
Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει λειτουργµες που µπορο·ν να χρησιµοποιηθο·ν
απ¶ το διαχειριστ³ του δικτ·ου ³ απ¶ ²ναν εξυπηρετητ³ αρχεµων για τη
διαχεµριση και τον ²λεγχο του υπολογιστ³ σας εξ αποστ±σεως. Για
περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τη διαχεµριση του συστ³µατος,
Understanding Your Personal Computer (βρµσκεται στο CD Software
Selections που συνοδε·ει τον υπολογιστ³ σας).
Τα εργαλεµα IBM Universal Manageability εκσυγχρονµζουν και
αυτοµατοποιο·ν τη διαχεµριση και την υποστ³ριξη των προσωπικ¹ν
υπολογιστ¹ν. Τα εργαλεµα αυτ± παρ²χονται για τα PC της IBM χωρµς
πρ¶σθετη χρ²ωση, µει¹νοντας ²τσι το συνολικ¶ κ¶στος αγορ±ς των PC και
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επιτρ²ποντ±ς σας να χρησιµοποι³σετε τους π¶ρους της εταιρεµας σας για
±λλες σηµαντικ²ς δραστηρι¶τητες.

Wake on LAN
Αν ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει προσαρµογ²α που υποστηρµζει τη λειτουργµα
Wake on LAN, ο διαχειριστ³ς του δικτ·ου µπορεµ να χρησιµοποι³σει τη
λειτουργµα αυτ³ για να εκκιν³σει τον υπολογιστ³ σας απ¶ µια
αποµακρυσµ²νη θ²ση. vταν η λειτουργµα Wake on LAN χρησιµοποιεµται σε
συνδυασµ¶ µε προγρ±µµατα διαχεµρισης δικτ·ου, πολλ²ς λειτουργµες, ¶πως
µεταϕορ²ς δεδοµ²νων, αναβαθµµσεις λογισµικο·, ενηµ²ρωση POST και
BIOS, µπορο·ν να εκτελεστο·ν στον υπολογιστ³ σας απ¶ µια
αποµακρυσµ²νη θ²ση. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες, ανατρ²ξτε στο
εγχειρµδιο που συνοδε·ει τον προσαρµογ²α Ethernet.
Σηµεµωση: Αν το καλ¹διο ρε·µατος του υπολογιστ³ εµναι συνδεδεµ²νο µε
µια συσκευ³ προστασµας απ¶ υπ²ρταση, θα πρ²πει ¶ταν
σβ³νετε τον υπολογιστ³ σας να χρησιµοποιεµτε το διακ¶πτη
που βρµσκεται στον υπολογιστ³ και ¶χι αυτ¶ν που βρµσκεται
στη συσκευ³ προστασµας απ¶ υπ²ρταση. ∆ιαϕορετικ±, η
λειτουργµα Wake on LAN δεν θα λειτουργεµ.

Alert on LAN
Ο υπολογιστ³ς σας υποστηρµζει την τεχνολογµα Alert on LAN. Η τεχνολογµα
Alert on LAN σας δµνει τη δυνατ¶τητα να ειδοποιεµστε για αλλαγ²ς που
συµβαµνουν στον υπολογιστ³ ακ¶µα και αν ο υπολογιστ³ς εµναι εκτ¶ς
λειτουργµας. Σε συνδυασµ¶ µε τις λειτουργµες DMI (Desktop Management
Interface) και Wake on LAN, η λειτουργµα Alert on LAN βοηθ± στη
διαχεµριση και την παρακολο·θηση του εξοπλισµο· και του λογισµικο· του
υπολογιστ³ σας.
Η λειτουργµα Alert on LAN στ²λνει ειδοποι³σεις ¶ταν ²χουν αϕαιρεθεµ
εσωτερικ± τµ³µατα του υπολογιστ³, ¶ταν αποτ·χει η διαδικασµα POST κατ±
την εκκµνηση µ²σω της λειτουργµας Wake on LAN ³ ¶ταν ο υπολογιστ³ς δεν
εµναι συνδεδεµ²νος µε το δµκτυο ³ µε το ηλεκτρικ¶ ρε·µα. Η λειτουργµα
Alert on LAN µπορεµ να συνδυαστεµ µε προγρ±µµατα διαχεµρισης δικτ·ου
¶πως το LANClient Control Manager και το IBM Netfinity Manager.
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RPL (Remote Program Load) και DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol)
Αν ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει προσαρµογ²α Ethernet, ο διαχειριστ³ς του
δικτ·ου µπορεµ να χρησιµοποι³σει τη λειτουργµα RPL (Remote Program
Load) ³ το πρωτ¶κολλο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) για τη
διαχεµριση του υπολογιστ³ σας. Αν η λειτουργµα RPL χρησιµοποιεµται σε
συνδυασµ¶ µε ²να πρ¶γραµµα ¶πως το IBM LANClient Control Manager,
µπορεµτε να χρησιµοποι³σετε µια λειτουργµα που ονοµ±ζεται Hybrid RPL, η
οποµα εγκαθιστ± ορισµ²να αρχεµα στο σκληρ¶ δµσκο σας. Κ±θε ϕορ± που ο
υπολογιστ³ς εκκινεµται απ¶ το δµκτυο, το LANClient Control Manager
αναγνωρµζει τον υπολογιστ³ σας ως πελ±τη Hybrid RPL και µεταϕορτ¹νει
²να µικρ¶ πρ¶γραµµα bootstrap στο σκληρ¶ δµσκο σας. Η λειτουργµα Hybrid
RPL ²χει ως αποτ²λεσµα να διακινο·νται στο δµκτυο µικρ¶τερες ποσ¶τητες
δεδοµ²νων απ¶ ¶,τι µε την κανονικ³ λειτουργµα RPL.

Αποµακρυσµ²νη διαχεµριση
Ο διαχειριστ³ς του δικτ·ου µπορεµ να χρησιµοποιεµ τη λειτουργµα
αποµακρυσµ²νης διαχεµρισης για να ενηµερ¹νει απ¶ αποµακρυσµ²νη θ²ση
τα προγρ±µµατα POST και BIOS στον υπολογιστ³ σας. Για να
χρησιµοποιηθεµ αυτ³ η λειτουργµα χρει±ζονται προγρ±µµατα διαχεµρισης
δικτ·ου ¶πως το LANClient Control Manager. Βλ. “Ρ·θµιση της λειτουργµας
Remote Administration” στη σελµδα 58 για πληροϕορµες ρ·θµισης.

LANClient Control Manager
Το LANClient Control Manager (LCCM) εµναι ²να πρ¶γραµµα εξυπηρετητ³,
µε γραϕηµατικ¶ περιβ±λλον, που επιτρ²πει την αυτ¶µατη εγκατ±σταση
λειτουργικ¹ν συστηµ±των, εικ¶νων λογισµικο·, προγραµµ±των οδ³γησης
και αναβαθµµσεων του BIOS σε αποµακρυσµ²να συστ³µατα. vταν
χρησιµοποιεµται µε τη λειτουργµα Wake on LAN, το LCCM µπορεµ να
εκκιν³σει απ¶ αποµακρυσµ²νη θ²ση ²ναν υπολογιστ³ που βρµσκεται εκτ¶ς
λειτουργµας, το οποµο σηµαµνει ¶τι η εγκατ±σταση µπορεµ να γµνει την ¹ρα
που ο υπολογιστ³ς δεν χρησιµοποιεµται. Αν ²χετε αγορ±σει PC της IBM,
µπορεµτε να µεταϕορτ¹σετε το LCCM χωρµς καµµα χρ²ωση (εκτ¶ς απ¶ τα
τ²λη πρ¶σβασης στο Internet).
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες ³ για τη µεταϕ¶ρτωση του προγρ±µµατος,
επισκεϕθεµτε τη σελµδα http://www.ibm.com/pc/us/desktop/lccm στο World
Wide Web.

Κεϕ±λαιο 3. Χρ³ση και ϕροντµδα του υπολογιστ³ σας
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System Migration Assistant (SMA)
Το System Migration Assistant (SMA) παρ²χει λειτουργµες που βοηθο·ν
τους διαχειριστ²ς να µεταϕ²ρουν ρυθµµσεις, σ·νολα χαρακτηριστικ¹ν,
προγρ±µµατα οδ³γησης συσκευ¹ν και αρχεµα απ¶ αποµακρυσµ²νους
υπολογιστ²ς IBM ³ µη IBM σε υποστηριζ¶µενα συστ³µατα της IBM. Αν
²χετε αγορ±σει PC της IBM, µπορεµτε να µεταϕορτ¹σετε το SMA χωρµς
καµµα χρ²ωση (εκτ¶ς απ¶ τα τ²λη πρ¶σβασης στο Internet).
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες ³ για τη µεταϕ¶ρτωση του προγρ±µµατος,
επισκεϕθεµτε τη σελµδα
http://www.ibm.com/pc/us/software/sysmgmt/products/sma στο World Wide
Web.

Desktop Management Interface (DMI)
Το Desktop Management Interface (DMI) εµναι µια µ²θοδος συλλογ³ς
πληροϕορι¹ν σχετικ± µε τον υλικ¶ εξοπλισµ¶ και το λογισµικ¶ του
υπολογιστ³ σας. Σε περιβ±λλον δικτ·ου, οι διαχειριστ²ς δικτ·ου µπορο·ν να
χρησιµοποιο·ν το DMI για την παρακολο·θηση και τη διαχεµριση του
υπολογιστ³ σας. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε το DMI, βλ.
Understanding Your Personal Computer (βρµσκεται στο CD Software
Selections που συνοδε·ει τον υπολογιστ³ σας).

Χρ³ση των λειτουργι¹ν ασϕ±λειας
Για να εµποδµσετε τη χρ³ση του υπολογιστ³ σας απ¶ µη εξουσιοδοτηµ²να
±τοµα, µπορεµτε να χρησιµοποι³σετε τις λειτουργµες προστασµας απ¶
παραβµαση και ±λλες λειτουργµες ασϕ±λισης που παρ²χει ο υπολογιστ³ς
σας.

Μηχανισµοµ προστασµας απ¶ παραβµαση
Οι µηχανισµοµ προστασµας απ¶ παραβµαση βοηθο·ν στην προστασµα απ¶
κλοπ³ εξαρτηµ±των του υπολογιστ³ σας ¶πως του επεξεργαστ³, των
καρτ¹ν µν³µης ³ των µον±δων δµσκου.
Η κλειδαρι± του καλ·µµατος εµναι ενσωµατωµ²νη στο περµβληµα του
υπολογιστ³ σας και εµποδµζει την αϕαµρεση του καλ·µµατος. Παρ²χονται
επµσης δ·ο πανοµοι¶τυπα κλειδι± για την κλειδαρι±. Τα κλειδι± αυτ±
συνοδε·ονται απ¶ µια ετικ²τα ¶που αναγρ±ϕεται ο αριθµ¶ς σειρ±ς των
κλειδι¹ν και η διε·θυνση του κατασκευαστ³ τους.
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Σηµαντικ¶
Καταγρ±ψτε τον κωδικ¶ αριθµ¶ του κλειδιο· και τη διε·θυνση και το
τηλ²ϕωνο του κατασκευαστ³ στον κατ±λληλο χ¹ρο στο Παρ±ρτηµα B,
“Καταγραϕ³ πληροϕορι¹ν σχετικ± µε τον υπολογιστ³” στη σελµδα 165.
Επειδ³ οι κλειδαρ±δες δεν ²χουν εξουσιοδ¶τηση να αντιγρ±ϕουν αυτ±
τα κλειδι±, αν θ²λετε να τα αντικαταστ³σετε πρ²πει να τα παραγγεµλετε
απ¶ τον κατασκευαστ³. Για να παραγγεµλετε αντµγραϕα των κλειδι¹ν,
θα χρειαστεµτε τον κωδικ¶ αριθµ¶ τους.

Μπορεµτε να ενεργοποι³σετε ²να µηχανισµ¶ στο εσωτερικ¶ του υπολογιστ³,
ο οποµος ειδοποιεµ το διαχειριστ³ του συστ³µατος κ±θε ϕορ± που
αϕαιρεµται το κ±λυµµα του υπολογιστ³. Αυτ¶ς ο µηχανισµ¶ς ενεργοποιεµται
¶ταν ορµσετε κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³ στο πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility. Αϕο· ορµσετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης, και ¶ταν
αϕαιρεθεµ το κ±λυµµα, εµϕανµζεται ²να µ³νυµα σϕ±λµατος POST (176)
στην οθ¶νη του υπολογιστ³ κατ± την επ¶µενη εκκµνησ³ του. Για να
εκκιν³σετε τον υπολογιστ³ θα πρ²πει να καταχωρ³σετε το σωστ¶ κωδικ¶
πρ¶σβασης διαχειριστ³. Για πληροϕορµες σχετικ± µε τον ορισµ¶ κωδικ¹ν
πρ¶σβασης, βλ. Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility” στη σελµδα 43.
Επµσης, αν ο υπολογιστ³ς σας χρησιµοποιεµ τη λειτουργµα Alert on LAN και
²χετε συνδεθεµ σε δµκτυο που χρησιµοποιεµ το Intel LANDesk Desktop
Manager ³ το Intel LANDesk Client Manager, θα σταλεµ ±λλο ²να µ³νυµα
στην κονσ¶λα του διαχειριστ³ δικτ·ου που θα δηλ¹νει ¶τι το κ±λυµµα του
υπολογιστ³ ²χει αϕαιρεθεµ. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες, βλ. “Alert on
LAN” στη σελµδα 32 και επικοινων³στε µε το διαχειριστ³ του δικτ·ου.

Προστασµα εξαρτηµ±των
Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει εξαρτ³µατα που µπορεµτε να δηλ¹σετε σε µια
ασϕαλιστικ³ εταιρεµα. (Μπορεµτε επµσης να δηλ¹σετε ολ¶κληρο το
σ·στηµα.) ∆ηλ¹νοντας τα εξαρτ³µατα του υπολογιστ³ σας, ²χετε
περισσ¶τερες πιθαν¶τητες να τα αναγνωρµσετε και να τα ανακτ³σετε σε
περµπτωση κλοπ³ς. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τη δ³λωση
εξαρτηµ±των, επισκεϕθεµτε τη σελµδα της IBM στη διε·θυνση
http://www.pc.ibm.com/us/desktop/ στο World Wide Web.
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Υποστ³ριξη Asset ID
Η IBM παρ²χει τη β±ση για την υποστ³ριξη3 του Asset ID στον υπολογιστ³
σας. Το Asset ID σας δµνει τη δυνατ¶τητα να χρησιµοποι³σετε ²ναν
ϕορητ¶ σαρωτ³ µε δυνατ¶τητα εκποµπ³ς ραδιοϕωνικ¹ν συχνοτ³των για
την πρ¶σβαση σε πληροϕορµες σχετικ± µε τον υπολογιστ³ σας οι οποµες
βρµσκονται στην εν¶τητα EEPROM στην πλακ²τα συστ³µατος.
Η εν¶τητα EEPROM Asset ID περι²χει πληροϕορµες σχετικ± µε το σ·στηµα,
συµπεριλαµβανοµ²νων των ρυθµµσε¹ν του και των αριθµ¹ν σειρ±ς των
σηµαντικ¶τερων τµηµ±των του. Η εν¶τητα EEPROM Asset ID περι²χει
επµσης µερικ± κεν± πεδµα ¶που µπορεµτε να καταγρ±ψετε τις πληροϕορµες
της επιλογ³ς σας. Το Asset ID µπορεµ να διαβαστεµ απ¶ µικρ³ απ¶σταση.
Για τη σ±ρωση του Asset ID δεν χρει±ζεται να αϕαιρ²σετε το κ±λυµµα του
υπολογιστ³ ο·τε να βγ±λετε τον υπολογιστ³ απ¶ το κουτµ στο οποµο τον
παραλ±βατε. Αυτ¶ το εµδος ασ·ρµατης παρακολο·θησης δµνει τη
δυνατ¶τητα γρηγορ¶τερης αν±πτυξης των συστηµ±των και καλ·τερου
ελ²γχου των π¶ρων του υπολογιστ³.
Για τις πιο πρ¶σϕατες πληροϕορµες σχετικ± µε τις λειτουργµες ασϕ±λισης
των προσωπικ¹ν υπολογιστ¹ν, επισκεϕθεµτε τη σελµδα της IBM στη
διε·θυνση http://www.pc.ibm.com/security/ στο World Wide Web.

Λ·σεις της IBM για ζητ³µατα ασϕ±λειας
Οι λ·σεις της IBM για ζητ³µατα ασϕ±λειας διατηρο·ν την ασϕ±λεια των
ηλεκτρονικ¹ν συναλλαγ¹ν. Περιλαµβ±νουν τα εξ³ς:
¹ rνα ενσωµατωµ²νο τσιπ που ονοµ±ζεται signature generation chip, το
οποµο παρ²χει τις λειτουργµες µιας κ±ρτας SMART χωρµς το επιπλ²ον
κ¶στος.
¹ Υποστ³ριξη αυξηµ²νης ασϕ±λειας (enhanced security)
¹ Το πρ¶γραµµα User Verification Manager, το οποµο σας βοηθ± να
ορµσετε τρ¶πους επαλ³θευσης χρηστ¹ν, ¹στε να µπορεµτε να
περιορµσετε τα ±τοµα που ²χουν πρ¶σβαση σε τµ³µατα του
συστ³µατ¶ς σας.

3

Το Asset ID επιτρ²πει τη σ±ρωση του υπολογιστ³ σας απ¶ δι±ϕορες συσκευ²ς που
εκπ²µπουν ραδιοϕωνικ²ς συχν¶τητες και παρ²χονται απ¶ ανεξ±ρτητες εταιρεµες. Το
Asset ID προορµζεται για χρ³ση µ¶νο απ¶ συσκευ²ς εκποµπ³ς συχνοτ³των οι οποµες
βρµσκονται µ²σα στα ¶ρια ακτινοβολµας που καθορµζονται στο ANSI/IEEE C95.1 1991
RF.
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Προστασµα δεδοµ²νων
Τα δεδοµ²να που βρµσκονται στο σκληρ¶ δµσκο µπορεµ να χαθο·ν για
δι±ϕορους λ¶γους. Η παραβµαση των κανονισµ¹ν ασϕαλεµας, οι ιοµ ³ βλ±βες
στη µον±δα σκληρο· δµσκου εµναι αιτµες που µπορεµ να προκαλ²σουν την
καταστροϕ³ αρχεµων δεδοµ²νων. Για να προστατε·σετε τα σηµαντικ±
δεδοµ²να σας, η IBM ²χει ενσωµατ¹σει πολλ²ς λειτουργµες προστασµας
δεδοµ²νων στον υπολογιστ³ σας.

Μον±δα σκληρο· δµσκου SMART
Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει µον±δα σκληρο· δµσκου SMART
(Self–Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), η οποµα ²χει τη
δυνατ¶τητα να αναϕ²ρει πιθαν²ς µελλοντικ²ς βλ±βες του σκληρο· δµσκου.
Αν εντοπιστεµ ²να σϕ±λµα, εµϕανµζεται ²να προειδοποιητικ¶ µ³νυµα DMI
στην οθ¶νη του υπολογιστ³ και, αν ο υπολογιστ³ς βρµσκεται σε δµκτυο, στην
κονσ¶λα του διαχειριστ³. vταν εντοπιστεµ ²να σϕ±λµα, µπορεµτε να
αποθηκε·σετε τα δεδοµ²να του σκληρο· δµσκου και να αντικαταστ³σετε το
δµσκο.

Προστασµα απ¶ ιο·ς
Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει ενσωµατωµ²νη προστασµα απ¶ ιο·ς που µπορεµ
να ενεργοποιηθεµ µ²σω του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility.
Επιπλ²ον, στο CD Software Selections υπ±ρχει το Norton AntiVirus for IBM.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε το Norton AntiVirus for IBM ³
±λλα προγρ±µµατα, βλ. Πληροϕορµες για το λογισµικ¶ σας.

Αυξηµ²νη ασϕ±λεια (Enhanced security)
Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει µια λειτουργµα αυξηµ²νης ασϕ±λειας που
παρ²χει επιπλ²ον προστασµα για τον κωδικ¶ πρ¶σβασης του διαχειριστ³,
καθ¹ς και για τις ρυθµµσεις της σειρ±ς εκκµνησης µον±δων. Με τη
λειτουργµα Enhanced security, ο κωδικ¶ς πρ¶σβασης διαχειριστ³ και η σειρ±
εκκµνησης µον±δων αποθηκε·ονται σε µια µη µεταβαλλ¶µενη εν¶τητα
EEPROM µε υψηλ³ προστασµα και ασϕ±λεια, η οποµα εµναι διαϕορετικ³ απ¶
τη µν³µη CMOS και την εν¶τητα EEPROM ¶που αποθηκε·ονται τα
προγρ±µµατα του συστ³µατος. vταν ο κωδικ¶ς πρ¶σβασης διαχειριστ³ και
η σειρ± εκκµνησης µον±δων προστατε·ονται µε αυτ¶ τον τρ¶πο,
παραµ²νουν αναλλοµωτα ακ¶µα και αν η µπαταρµα του υπολογιστ³ τελει¹σει
³ αϕαιρεθεµ. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες, βλ. “Χρ³ση της λειτουργµας
Enhanced Security” στη σελµδα 54.

Κεϕ±λαιο 3. Χρ³ση και ϕροντµδα του υπολογιστ³ σας
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Κλεµδωµα πληκτρολογµου
Μπορεµτε να απενεργοποι³σετε το πληκτρολ¶γιο ¹στε οι ±λλοι χρ³στες να
µην µπορο·ν να το χρησιµοποι³σουν. Αν ορµσετε κωδικ¶ πρ¶σβασης
εκκµνησης, το πληκτρολ¶γιο παραµ²νει κλειδωµ²νο ¶ταν εκκινεµται ο
υπολογιστ³ς. Πρ²πει να πληκτρολογ³σετε το σωστ¶ κωδικ¶ πρ¶σβασης για
να ξεκλειδωθεµ το πληκτρολ¶γιο. Μπορεµτε να ορµσετε τον κωδικ¶
πρ¶σβασης εκκµνησης στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility. Βλ.
Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility” στη
σελµδα 43.
Ορισµ²να λειτουργικ± συστ³µατα διαθ²τουν µια λειτουργµα κλειδ¹µατος του
πληκτρολογµου και του ποντικιο·. Εξετ±στε το εγχειρµδιο του λειτουργικο·
σας συστ³µατος για περισσ¶τερες πληροϕορµες.

Φροντµδα του υπολογιστ³ σας
Η εν¶τητα αυτ³ παρ²χει οδηγµες για τη σωστ³ µεταχεµριση και ϕροντµδα του
υπολογιστ³ σας.

Σηµαντικ²ς οδηγµες
Ακολουθο·ν ορισµ²νες σηµαντικ²ς οδηγµες για τη διατ³ρηση της καλ³ς
λειτουργµας του υπολογιστ³ σας:
¹ Ο υπολογιστ³ς πρ²πει να βρµσκεται σε περιβ±λλον καθαρ¶ και στεγν¶.
Βεβαιωθεµτε ¶τι εµναι τοποθετηµ²νος σε επµπεδη και σταθερ³
επιϕ±νεια.
¹ Μην τοποθετεµτε αντικεµµενα π±νω στην οθ¶νη και µη σκεπ±ζετε τα
ανοµγµατα εξαερισµο· της οθ¶νης ³ του υπολογιστ³. Τα ανοµγµατα
αυτ± εξασϕαλµζουν τη ρο³ α²ρα ¹στε να µην υπερθερµαµνεται ο
υπολογιστ³ς σας.
¹ Μη ϕ²ρνετε ϕαγητ¶ ³ ποτ± σε επαϕ³ µε καν²να τµ³µα του υπολογιστ³
σας. Τα υπολεµµµατα ϕαγητο· ³ οι σταγ¶νες υγρ¹ν µπορεµ να
επηρε±σουν σηµαντικ± τη λειτουργµα του πληκτρολογµου και του
ποντικιο·.
¹ Μην βρ²χετε τους διακ¶πτες λειτουργµας ³ τους ±λλους διακ¶πτες. Η
υγρασµα µπορεµ να τους καταστρ²ψει και να δηµιουργ³σει κµνδυνο
ηλεκτροπληξµας.
¹ Π±ντα αποσυνδ²στε το καλ¹διο τροϕοδοσµας τραβ¹ντας το β·σµα και
¶χι το καλ¹διο.
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Καθαρισµ¶ς του υπολογιστ³
Εµναι καλ¶ να καθαρµζετε περιοδικ± τον υπολογιστ³ σας για να
προστατε·ονται οι επιϕ±νει²ς του και να αποϕε·γονται τα προβλ³µατα
κατ± τη λειτουργµα του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σβ³στε τους διακ¶πτες λειτουργµας πριν καθαρµσετε τον υπολογιστ³
και την οθ¶νη.

Υπολογιστ³ς και πληκτρολ¶γιο
Χρησιµοποι³στε ελαϕρ± καθαριστικ± και ²να υγρ¶ πανµ για να καθαρµσετε
τις βαµµ²νες επιϕ±νειες του υπολογιστ³.

Οθ¶νη
Μη χρησιµοποιεµτε στιλβωτικ± καθαριστικ± για τον καθαρισµ¶ της οθ¶νης.
Η επιϕ±νεια της οθ¶νης χαρ±ζεται ε·κολα, γι’ αυτ¶ αποϕ·γετε να την
αγγµζετε µε στυλ¶, µολ·βια ³ γ¶µες.
Για να καθαρµσετε την επιϕ±νεια της οθ¶νης, σκουπµστε την απαλ± µε ²να
µαλακ¶, στεγν¶ πανµ ³ ϕυσ³ξτε π±νω στην οθ¶νη για να αϕαιρ²σετε τη
σκ¶νη και ±λλα σωµατµδια. Στη συν²χεια χρησιµοποι³στε ²να µαλακ¶ πανµ
και ²να µη στιλβωτικ¶ υγρ¶ ειδικ¶ για γυ±λινες επιϕ±νειες.

Ποντµκι
Αν ο δεµκτης της οθ¶νης δεν κινεµται σταθερ± αν±λογα µε την κµνηση του
ποντικιο·, µπορεµ να εµναι απαραµτητο να καθαρµσετε το ποντµκι σας.
Για να καθαρµσετε το ποντµκι:
1. Σβ³στε τον υπολογιστ³.
2. Αποσυνδ²στε το ποντµκι απ¶ τον υπολογιστ³.

Κεϕ±λαιο 3. Χρ³ση και ϕροντµδα του υπολογιστ³ σας
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3. Γυρµστε το ποντµκι αν±ποδα. Ξεβιδ¹στε το καπ±κι στο κ±τω µ²ρος του
ποντικιο· γυρµζοντ±ς το προς την κατε·θυνση που υποδεικν·ουν τα
β²λη.

4. Γυρµστε ξαν± το ποντµκι στη σωστ³ του πλευρ± για να βγει η µικρ³
µπ±λα που βρµσκεται στο εσωτερικ¶ του.
5. Πλ·ντε τη µπ±λα µε ζεστ¶ νερ¶ και σαπο·νι και σκουπµστε την καλ±.
6. Χρησιµοποι¹ντας ²να υγρ¶ πανµ, σκουπµστε το εξωτερικ¶ του ποντικιο·
και τη θ³κη της µπ±λας. Καθαρµστε και τις ροδ²λες στο εσωτερικ¶ του
ποντικιο·.
7. Τοποθετ³στε τη µπ±λα στη θ³κη της. Βιδ¹στε το καπ±κι γυρµζοντ±ς το
προς την αντµθετη κατε·θυνση απ¶ αυτ³ που υποδεικν·ουν τα β²λη.
8. Συνδ²στε το ποντµκι στον υπολογιστ³.

Μεταϕορ± του υπολογιστ³
Πριν µετακιν³σετε τον υπολογιστ³ σας, π±ρτε τις ακ¶λουθες προϕυλ±ξεις.
1. ∆ηµιουργ³στε εϕεδρικ± αντµγραϕα ¶λων των αρχεµων και των
δεδοµ²νων του σκληρο· δµσκου.
Τα δι±ϕορα λειτουργικ± συστ³µατα ²χουν διαϕορετικο·ς τρ¶πους
εϕεδρικ³ς αποθ³κευσης (backup) δεδοµ²νων. Ανατρ²ξτε στο εγχειρµδιο
του λειτουργικο· συστ³µατος που χρησιµοποιεµτε για πληροϕορµες
σχετικ± µε τη δηµιουργµα εϕεδρικ¹ν αντιγρ±ϕων.
2. Αϕαιρ²στε ¶λα τα µ²σα (δισκ²τες, CD, ταινµες κλπ.) απ¶ τις µον±δες.
3. Σβ³στε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς. Η
µον±δα σκληρο· δµσκου τοποθετεµ αυτ¶µατα τις κεϕαλ²ς
αν±γνωσης/εγγραϕ³ς σε µια περιοχ³ που δεν περι²χει δεδοµ²να. Με
τον τρ¶πο αυτ¶ αποϕε·γεται η βλ±βη στο σκληρ¶ δµσκο.
4. Αποσυνδ²στε τα καλ¹δια απ¶ τις πρµζες.
5. Σηµει¹στε πο· ²χουν συνδεθεµ τα καλ¹δια στο πµσω µ²ρος του
υπολογιστ³ και στη συν²χεια αϕαιρ²στε τα.
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6. Αν κρατ³σατε τα κουτι± του υπολογιστ³ και των συσκευ¹ν,
χρησιµοποι³στε τα για να συσκευ±σετε τις µον±δες. Αν
χρησιµοποι³σετε διαϕορετικ± κουτι±, τοποθετ³στε προστατευτικ±
υλικ± για να προστατε·σετε τις µον±δες απ¶ ζηµι±.

Κεϕ±λαιο 3. Χρ³ση και ϕροντµδα του υπολογιστ³ σας
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Κεϕ±λαιο 4. Χρ³ση του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility
Το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility βρµσκεται στη µν³µη EEPROM
(electrically erasable programmable read–only memory) του υπολογιστ³ σας.
Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility για
να αλλ±ξετε τις ρυθµµσεις του υπολογιστ³ σας ανεξ±ρτητα απ¶ το ποιο
λειτουργικ¶ σ·στηµα χρησιµοποιεµτε. vµως, οι ρυθµµσεις που καθορµζετε
στο λειτουργικ¶ σ·στηµα µπορεµ να υποκαταστ³σουν αντµστοιχες ρυθµµσεις
στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility.

rναρξη και χρ³ση του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility
Το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility ενεργοποιεµται αυτ¶µατα ¶ταν η
λειτουργµα POST εντοπµσει ¶τι εγκαταστ±θηκε στον υπολογιστ³ σας υλικ¶ς
εξοπλισµ¶ς ο οποµος ²χει ως αποτ²λεσµα την υποβ±θµιση της σ·νθεσ³ς
του. Εµϕανµζεται ²να µ³νυµα POST 162. Βλ. “Αυτ¶µατος ²λεγχος κατ± την
εκκµνηση (POST)” στη σελµδα 116.
Για να ενεργοποι³σετε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility:
1. Αν±ψτε τον υπολογιστ³ σας. Αν ο υπολογιστ³ς σας βρµσκεται σε
λειτουργµα, πρ²πει να τερµατµσετε το λειτουργικ¶ σ·στηµα, να σβ³σετε
τον υπολογιστ³, να περιµ²νετε µερικ± δευτερ¶λεπτα µ²χρι να σβ³σουν
¶λες οι ϕωτειν²ς ενδεµξεις και να αν±ψετε ξαν± τον υπολογιστ³. (Μην
χρησιµοποι³σετε τα πλ³κτρα Ctrl+Alt+Del για την επανεκκµνηση του
υπολογιστ³.)
2. vταν κατ± τη δι±ρκεια της εκκµνησης εµϕανιστεµ το µ³νυµα για το
πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility στο κ±τω αριστερ¶ ±κρο της
οθ¶νης, πατ³στε F1. (Το µ³νυµα αυτ¶ εµϕανµζεται στην οθ¶νη για
µερικ± δευτερ¶λεπτα µ¶νο. Πρ²πει να πατ³στε το πλ³κτρο F1
γρ³γορα.)
3. Αν δεν ²χετε ορµσει κωδικ¶ πρ¶σβασης, εµϕανµζεται στην οθ¶νη το
µενο· του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility. Αν ²χετε ορµσει
κωδικ¶ πρ¶σβασης, πρ²πει να καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης
και να πατ³σετε Enter για να εµϕανιστεµ το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility. Βλ. “Χρ³ση κωδικ¹ν πρ¶σβασης” στη
σελµδα 47 για περισσ¶τερες πληροϕορµες.
Σηµεµωση: Αν ²χει προστεθεµ ν²ος εξοπλισµ¶ς στο σ·στηµα και
συµβαµνει ²να απ¶ τα εξ³ς, το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility θα εµϕανιστεµ πριν ο ²λεγχος
µεταβεµ στο λειτουργικ¶ σ·στηµα.
 Copyright IBM Corp. 1999
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¹ Χρησιµοποιεµται η εκτεταµ²νη λειτουργµα POST.
¹ Χρησιµοποιεµται κωδικ¶ς πρ¶σβασης εκκµνησης.
¹ Χρησιµοποιεµται κωδικ¶ς πρ¶σβασης διαχειριστ³.
Το µενο· που εµϕανµζεται στον υπολογιστ³ σας µπορεµ να διαϕ²ρει λµγο
απ¶ το µενο· που εµϕανµζεται εδ¹, αλλ± οι λειτουργµες θα εµναι οι µδιες.
Configuration/Setup Utility
Select Option:
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹

System Summary
Product Data
Devices and I/O Ports
Start Options
Date and Time
System Security
Advanced Setup
ISA Legacy Resources
Power Management
Save Settings
Restore Settings
Load Default Settings
Exit Setup

Εξ²ταση και αλλαγ³ ρυθµµσεων
Τα στοιχεµα που εµϕανµζονται στο µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility αντιστοιχο·ν σε διαϕορετικ²ς κατηγορµες
ρυθµµσεων του συστ³µατος. ∆µπλα στα στοιχεµα του µενο· µπορεµ να
εµϕανµζονται κ±ποια σ·µβολα. Ο ακ¶λουθος πµνακας εξηγεµ τη σηµασµα
τους.
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Σ·µβολο

Επεξ³γηση

¹

Ακολουθεµ ±λλο µενο· ³ ±λλη οθ¶νη

→

rχει γµνει µια αλλαγ³ σε αυτ¶ το στοιχεµο ³ το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility εντ¶πισε ²να σϕ±λµα και
προσπ±θησε να το διορθ¹σει. Επµσης, ²να πρ¶σθετο
µενο· µπορεµ να ακολουθεµ το στοιχεµο µε το β²λος (→).

*

Εντοπµστηκε σ·µπτωση π¶ρων του συστ³µατος.
∆ιορθ¹στε αυτ¶ το πρ¶βληµα πριν τερµατµσετε το
πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility, ¹στε να λειτουργεµ
σωστ± ο υπολογιστ³ς σας.

[ ]

Στα µενο· του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility,
οι πληροϕορµες ρ·θµισης που µπορεµτε να αλλ±ξετε
περικλεµονται σε παρενθ²σεις. ∆εν µπορεµτε να αλλ±ξετε
πληροϕορµες που δεν περικλεµονται σε παρενθ²σεις.

Για να εργαστεµτε µε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility, πρ²πει να
χρησιµοποι³σετε το πληκτρολ¶γιο. Στον ακ¶λουθο πµνακα παρουσι±ζονται
τα πλ³κτρα που µπορεµτε να χρησιµοποι³σετε για να εκτελ²σετε δι±ϕορες
εργασµες.

Κεϕ±λαιο 4. Πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility
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Πλ³κτρα

Λειτουργµα

↑

Χρησιµοποι³στε αυτ± τα πλ³κτρα µε β²λη για να
µετακινηθεµτε αν±µεσα στα στοιχεµα µενο·, µ²χρι να
εµϕανιστεµ επιλεγµ²νο το στοιχεµο που θ²λετε.

↓

← →

Χρησιµοποι³στε αυτ± τα πλ³κτρα µε β²λη για να
εµϕανµσετε εναλλ±ξ τις επιλογ²ς για ²να στοιχεµο µενο·.

Enter

Πατ³στε αυτ¶ το πλ³κτρο για να επιλ²ξετε το στοιχεµο
µενο· που εµϕανµζεται ϕωτισµ²νο (επιλεγµ²νο).

Esc

Πατ³στε αυτ¶ το πλ³κτρο για να εγκαταλεµψετε ²να µενο·
αϕο· εξετ±σετε ³ αλλ±ξετε τις επιλογ²ς του.

+

Χρησιµοποι³στε αυτ¶ το πλ³κτρο σε ορισµ²να µενο· για
να αυξ³σετε την αριθµητικ³ τιµ³ µιας ρ·θµισης.

−

Χρησιµοποι³στε αυτ¶ το πλ³κτρο (το πλ³κτρο µεµον ³ το
πλ³κτρο της πα·λας) σε ορισµ²να µενο· για να µει¹σετε
την αριθµητικ³ τιµ³ µιας ρ·θµισης.

0–9

Χρησιµοποι³στε αυτ± τα πλ³κτρα σε ορισµ²να µενο· για
να αλλ±ξετε την αριθµητικ³ τιµ³ µιας ρ·θµισης.

F1

Πατ³στε αυτ¶ το πλ³κτρο για να εµϕανιστεµ βο³θεια
σχετικ± µε το επιλεγµ²νο στοιχεµο µενο·.

F9

Πατ³στε αυτ¶ το πλ³κτρο αν αλλ±ξατε και αποθηκε·σατε
τη ρ·θµιση εν¶ς στοιχεµου µενο· και θ²λετε να
επαναϕ²ρετε τη ρ·θµιση που µσχυε πριν κ±νετε την
αλλαγ³.

F10

Πατ³στε αυτ¶ το πλ³κτρο για να επαναϕ²ρετε την
προεπιλεγµ²νη τιµ³ µιας ρ·θµισης.

Σηµεµωση: Τα πλ³κτρα που µπορεµτε να χρησιµοποι³σετε εµϕανµζονται
στο κ±τω µ²ρος της κ±θε οθ¶νης. ∆εν εµναι διαθ²σιµα ¶λα τα
πλ³κτρα που αναϕ²ρονται παραπ±νω σε ¶λες τις οθ¶νες.

rξοδος απ¶ το πρ¶γραµµα Configuration/Setup
Utility
vταν ολοκληρ¹σετε την εξ²ταση ³ την αλλαγ³ των ρυθµµσεων, πατ³στε
Esc για να επιστρ²ψετε στο κ·ριο µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility (µπορεµ να χρειαστεµ να πατ³σετε Esc αρκετ²ς
ϕορ²ς). Αν θ²λετε να αποθηκε·σετε τις ν²ες ρυθµµσεις, επιλ²ξτε Save
Settings πριν εγκαταλεµψετε το πρ¶γραµµα. ∆ιαϕορετικ±, οι αλλαγ²ς δεν θα
αποθηκευτο·ν.
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Χρ³ση κωδικ¹ν πρ¶σβασης
Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε κωδικο·ς πρ¶σβασης για να προστατε·σετε
τον υπολογιστ³ και τα δεδοµ²να σας. Υπ±ρχουν δ·ο εµδη κωδικ¹ν
πρ¶σβασης που µπορεµτε να ορµσετε: κωδικ¶ς πρ¶σβασης εκκµνησης και
κωδικ¶ς πρ¶σβασης διαχειριστ³. ∆εν εµναι απαραµτητο να ορµσετε ²ναν
κωδικ¶ πρ¶σβασης για να χρησιµοποι³σετε τον υπολογιστ³ σας. Αν ¶µως
αποϕασµσετε να το κ±νετε, διαβ±στε πρ¹τα τις ακ¶λουθες εν¶τητες.

Χρ³ση κωδικο· πρ¶σβασης εκκµνησης
Ο κωδικ¶ς πρ¶σβασης εκκµνησης εµποδµζει µη εξουσιοδοτηµ²να ±τοµα απ¶
το να αποκτ³σουν πρ¶σβαση στον υπολογιστ³ σας. vταν ορµζετε τον
κωδικ¶ πρ¶σβασης εκκµνησης, µπορεµτε να επιλ²ξετε ²ναν απ¶ τρεις
τρ¶πους µε τους οποµους το σ·στηµα θα σας ζητ± τον κωδικ¶ πρ¶σβασης:
On (Ενεργ¶ς)

Το σ·στηµα θα σας ζητ± να καταχωρ³σετε τον
κωδικ¶ πρ¶σβασης εκκµνησης ¶ταν αν±βετε τον
υπολογιστ³. Αν δεν καταχωρ³σετε το σωστ¶ κωδικ¶
πρ¶σβασης, το λειτουργικ¶ σ·στηµα δεν θα εκκινηθεµ
και δεν θα µπορεµτε να χρησιµοποι³σετε το
πληκτρολ¶γιο. Αν ²χετε συνδ²σει ποντµκι στη θ·ρα
ποντικιο·, το ποντµκι θα παραµεµνει κλειδωµ²νο. Αν
²χετε συνδ²σει ποντµκι σε σειριακ³ θ·ρα, θα
ενεργοποιηθεµ κατ± την εκκµνηση του υπολογιστ³,
ανεξ±ρτητα απ¶ το αν ²χει οριστεµ κωδικ¶ς
πρ¶σβασης.
Σηµεµωση: Αν εµναι ενεργ³ η λειτουργµα Remote
Administration, δεν µπορεµτε να
επιλ²ξετε On. Στην περµπτωση αυτ³,
επιλ²ξτε Dual. Αν επιλ²ξετε On εν¹
εµναι ενεργ³ η λειτουργµα Remote
Administration, η επιλογ³ θα αλλ±ξει
αυτ¶µατα σε Dual. Για περισσ¶τερες
πληροϕορµες, βλ. “Ρ·θµιση της
λειτουργµας Remote Administration” στη
σελµδα 58.

Off (Ανενεργ¶ς)

Με τον τρ¶πο αυτ¶ (που µερικ²ς ϕορ²ς αναϕ²ρεται
ως εκκµνηση χωρµς παρακολο·θηση), το σ·στηµα δεν
σας ζητ± να καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης
κατ± την εκκµνηση του υπολογιστ³. Το λειτουργικ¶
σ·στηµα θα εκκινηθεµ. vµως, αν ²χετε συνδ²σει
ποντµκι στη θ·ρα ποντικιο·, διαβ±στε τις πληροϕορµες
που ακολουθο·ν.

Κεϕ±λαιο 4. Πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility
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Λειτουργµα του ποντικιο·
Οι πληροϕορµες αυτ²ς αϕορο·ν µ¶νο τους
χρ³στες που ²χουν συνδ²σει ποντµκι στη θ·ρα
ποντικιο·. Το σειριακ¶ ποντµκι δεν επηρε±ζεται
απ¶ τη ρ·θµιση Off.
Η ρ·θµιση Off εµποδµζει τον υπολογιστ³ να
εντοπµσει ¶τι ²χει συνδεθεµ ποντµκι. Με τη
ρ·θµιση αυτ³, το πρ¶γραµµα οδ³γησης ποντικιο·
δεν ϕορτ¹νεται αυτ¶µατα. Εµϕανµζεται ²να
µ³νυµα σϕ±λµατος που σας πληροϕορεµ ¶τι η
θ·ρα ποντικιο· εµναι απενεργοποιηµ²νη. Για να
ενεργοποιεµται το λειτουργικ¶ σ·στηµα στο
µ²λλον χωρµς να εµϕανµζεται αυτ¶ το µ³νυµα,
πληκτρολογ³στε εµτε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης
εκκµνησης εµτε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³
και πατ³στε Enter. Στη συν²χεια χρησιµοποι³στε
το πλ³κτρο Tab και τη µπ±ρα διαστ³µατος στο
πληκτρολ¶γιο για να επιλ²ξετε το τετραγωνµδιο
Do not display this message in the future (Να
µην εµϕανιστεµ αυτ¶ το µ³νυµα ξαν±).
vταν εκκινηθεµ το λειτουργικ¶ σ·στηµα χωρµς
προτροπ³ για κωδικ¶ πρ¶σβασης, το
πληκτρολ¶γιο παραµ²νει κλειδωµ²νο µ²χρι να
καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης. vµως, το
ποντµκι που ²χει συνδεθεµ στη θ·ρα ποντικιο· θα
παραµεµνει κλειδωµ²νο και µετ± την καταχ¹ρηση
του κωδικο· πρ¶σβασης.
Dual (Και τα δ·ο)

Ο τρ¶πος εκκµνησης εξαρτ±ται απ¶ το αν η εκκµνηση
του υπολογιστ³ γµνεται απ¶ το διακ¶πτη λειτουργµας ³
αυτ¶µατα, για παρ±δειγµα απ¶ ²να modem ³ απ¶ ²να
χρον¶µετρο.
Αν εκκιν³σετε τον υπολογιστ³ χρησιµοποι¹ντας το
διακ¶πτη λειτουργµας, θα σας ζητηθεµ να
καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης. Βλ. σελµδα 47
για περισσ¶τερες πληροϕορµες.
Αν η εκκµνηση του υπολογιστ³ γµνει αυτ¶µατα, για
παρ±δειγµα µ²σω του LAN, δεν σας ζητεµται να
καταχωρ³σετε κωδικ¶ πρ¶σβασης. Βλ. σελµδα 47 για
περισσ¶τερες πληροϕορµες.

Αϕο· καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης εκκµνησης, θα µπορεµτε να
εξετ±σετε κ±ποιες πληροϕορµες στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility,
αλλ± δεν θα µπορεµτε να αλλ±ξετε καµµα ρ·θµιση.
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Ο κωδικ¶ς πρ¶σβασης δεν εµϕανµζεται στην οθ¶νη καθ¹ς τον
πληκτρολογεµτε. Αν τον πληκτρολογ³σετε λ±θος, θα εµϕανιστεµ ²να µ³νυµα
στην οθ¶νη. Αν καταχωρ³σετε λ±θος κωδικ¶ πρ¶σβασης τρεις ϕορ²ς, θα
πρ²πει να σβ³σετε και να αν±ψετε ξαν± τον υπολογιστ³. vταν
καταχωρ³σετε το σωστ¶ κωδικ¶ πρ¶σβασης, θα αρχµσει η κανονικ³
λειτουργµα του υπολογιστ³.

Ορισµ¶ς, αλλαγ³ και διαγραϕ³ κωδικο· πρ¶σβασης εκκµνησης
Ο κωδικ¶ς πρ¶σβασης εκκµνησης µπορεµ να περι²χει ²ως 7 χαρακτ³ρες σε
οποιονδ³ποτε συνδυασµ¶ (A–Z, a–z και 0–9).
Προσοχ³
Καταγρ±ψτε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης εκκµνησης σε κ±ποιο ασϕαλ²ς
µ²ρος. Αν χ±σετε ³ ξεχ±σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης, δεν µπορεµτε να
τον αλλ±ξετε ³ να τον διαγρ±ψετε παρ± µ¶νο ανοµγοντας το κ±λυµµα
του υπολογιστ³ και µετακιν¹ντας ²να διακ¶πτη στην πλακ²τα
συστ³µατος. Βλ. “∆ιαγραϕ³ κωδικο· πρ¶σβασης που ²χει χαθεµ ³
ξεχαστεµ” στη σελµδα 52 για περισσ¶τερες πληροϕορµες.

Για να ορµσετε, να αλλ±ξετε ³ να διαγρ±ψετε ²ναν κωδικ¶ πρ¶σβασης
εκκµνησης:
1. Ενεργοποι³στε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility (βλ. “rναρξη
και χρ³ση του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility” στη
σελµδα 43).
2. Απ¶ το µενο· του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility, επιλ²ξτε
System Security και πατ³στε Enter.
3. Επιλ²ξτε Power–On Password και πατ³στε Enter.
4. Για να διαγρ±ψετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης εκκµνησης, επιλ²ξτε Delete
Power–On Password. Εµϕανµζεται µια οθ¶νη που σας προειδοποιεµ ¶τι
ο κωδικ¶ς πρ¶σβασης εκκµνησης θα διαγραϕεµ. Πατ³στε Enter για να
συνεχµσετε. Στη συν²χεια πηγαµνετε στο β³µα 9 στη σελµδα 50.
5. Για να αλλ±ξετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης εκκµνησης, επιλ²ξτε Change
Power–On Password και ακολουθ³στε τις οδηγµες στην οθ¶νη.
6. Για να ορµσετε ²να ν²ο κωδικ¶ πρ¶σβασης εκκµνησης, πληκτρολογ³στε
το ν²ο κωδικ¶ πρ¶σβασης και πατ³στε το κ±τω β²λος (↓).
7. Πληκτρολογ³στε ξαν± το ν²ο κωδικ¶ πρ¶σβασης.
8. Στο πεδµο Password Prompt, επιλ²ξτε Off, On ³ Dual. Πατ³στε το
αριστερ¶ ³ το δεξµ β²λος (← ³ →) για να εµϕανιστο·ν οι διαθ²σιµες
επιλογ²ς.
Σηµεµωση: Αν εµναι ενεργ³ η λειτουργµα Remote Administration, δεν
µπορεµτε να επιλ²ξετε On. Στην περµπτωση αυτ³, επιλ²ξτε
Κεϕ±λαιο 4. Πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility
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Dual. Αν επιλ²ξετε On εν¹ εµναι ενεργ³ η λειτουργµα
Remote Administration, η επιλογ³ θα αλλ±ξει αυτ¶µατα
σε Dual.
9. Πατ³στε Esc δ·ο ϕορ²ς για να επιστρ²ψετε στο µενο· του
προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility.
10. Επιλ²ξτε Save Settings απ¶ το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility και στη συν²χεια πατ³στε Esc και
ακολουθ³στε τις οδηγµες της οθ¶νης για να εγκαταλεµψετε το
πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility.

Χρ³ση κωδικο· πρ¶σβασης διαχειριστ³
Σηµαντικ¶
Αν ²χει ενεργοποιηθεµ η λειτουργµα Enhanced Security (αυξηµ²νη
ασϕ±λεια), καταγρ±ψτε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³ σε ²να
ασϕαλ²ς σηµεµο. Αν ξεχ±σετε ³ χ±σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης
διαχειριστ³, πρ²πει να αντικατασταθεµ η πλακ²τα συστ³µατος για να
χρησιµοποι³σετε τον υπολογιστ³ σας.

Αν ορµσετε κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³, θα εµποδµσετε µη
εξουσιοδοτηµ²να ±τοµα απ¶ το να κ±νουν αλλαγ²ς στις ρυθµµσεις του
συστ³µατος. Αν εµστε υπε·θυνοι για την τ³ρηση των ρυθµµσεων σε πολλο·ς
υπολογιστ²ς, θα σας εµναι χρ³σιµο να ορµσετε ²ναν κωδικ¶ πρ¶σβασης
διαχειριστ³.
Αϕο· ορµσετε κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³, εµϕανµζεται ²να µ³νυµα που
σας ζητ± να καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης κ±θε ϕορ± που
ενεργοποιεµτε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility. Αν τον
πληκτρολογ³σετε λ±θος, θα εµϕανιστεµ ²να µ³νυµα στην οθ¶νη. Αν
καταχωρ³σετε λ±θος κωδικ¶ πρ¶σβασης τρεις συνεχ¶µενες ϕορ²ς, θα
πρ²πει να σβ³σετε και να αν±ψετε ξαν± τον υπολογιστ³.
Αν ²χετε ορµσει και κωδικ¶ πρ¶σβασης εκκµνησης και κωδικ¶ πρ¶σβασης
διαχειριστ³, µπορεµτε να καταχωρ³σετε οποιονδ³ποτε απ¶ τους δ·ο. vµως,
για να αλλ±ξετε τις ρυθµµσεις πρ²πει να χρησιµοποι³σετε τον κωδικ¶
πρ¶σβασης διαχειριστ³. Αν χρησιµοποι³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης
εκκµνησης, θα µπορεµτε µ¶νο να δεµτε ορισµ²νες απ¶ τις ρυθµµσεις.
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Ορισµ¶ς, διαγραϕ³ ³ αλλαγ³ του κωδικο· πρ¶σβασης
διαχειριστ³
Ο κωδικ¶ς πρ¶σβασης διαχειριστ³ µπορεµ να περι²χει ²ως 7 χαρακτ³ρες σε
οποιονδ³ποτε συνδυασµ¶ (A–Z, a–z και 0–9).
Για να ορµσετε, να αλλ±ξετε ³ να διαγρ±ψετε ²ναν κωδικ¶ πρ¶σβασης
διαχειριστ³:
1. Ενεργοποι³στε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility (βλ. “rναρξη
και χρ³ση του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility” στη
σελµδα 43).
2. Απ¶ το µενο· του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility, επιλ²ξτε
System Security και πατ³στε Enter.
3. Επιλ²ξτε Administrator Password και πατ³στε Enter. Θα εµϕανιστεµ
²να µ³νυµα που σας προειδοποιεµ ¶τι αν ξεχ±σετε τον κωδικ¶
πρ¶σβασης διαχειριστ³, θα χρειαστεµ να αντικαταστ³σετε την πλακ²τα
συστ³µατος. Πατ³στε Enter για να συνεχµσετε.
4. Για να διαγρ±ψετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³, επιλ²ξτε Delete
Administrator Password και πηγαµνετε στο β³µα 9.
5. Για να ορµσετε κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³, πληκτρολογ³στε τον
κωδικ¶ πρ¶σβασης, πατ³στε το κ±τω β²λος (↓) και πληκτρολογ³στε
ξαν± τον κωδικ¶ πρ¶σβασης.
6. Στο πεδµο Power–On Password Changeable by User, επιλ²ξτε Yes ³
No. Πατ³στε το αριστερ¶ ³ το δεξµ β²λος (← ³ →) για να εµϕανιστο·ν
οι διαθ²σιµες επιλογ²ς. (Αν επιλ²ξετε Yes και ορµσετε κωδικ¶
πρ¶σβασης διαχειριστ³, οποιοσδ³ποτε χρ³στης µπορεµ να αλλ±ξει των
κωδικ¶ πρ¶σβασης εκκµνησης χωρµς να χρειαστεµ να καταχωρ³σει τον
κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³. Αν επιλ²ξετε No και ορµσετε κωδικ¶
πρ¶σβασης διαχειριστ³, θα πρ²πει να καταχωρ³σετε τον κωδικ¶
πρ¶σβασης διαχειριστ³ για να αλλ±ξετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης
εκκµνησης.)
7. Στο πεδµο Require Power–On Password on Warm boot, επιλ²ξτε Yes
³ No.
8. Επιλ²ξτε Change Administrator Password και ακολουθ³στε τις
οδηγµες που εµϕανµζονται στην οθ¶νη.
9. Πατ³στε Esc µ²χρι να επιστρ²ψετε στο µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility.
10. Επιλ²ξτε Save Settings απ¶ το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility και στη συν²χεια πατ³στε Esc και
ακολουθ³στε τις οδηγµες της οθ¶νης για να εγκαταλεµψετε το
πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility.

Κεϕ±λαιο 4. Πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility
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∆ιαγραϕ³ κωδικο· πρ¶σβασης που ²χει χαθεµ ³ ξεχαστεµ
Η εν¶τητα αυτ³ αϕορ± κωδικο·ς πρ¶σβασης που ²χουν χαθεµ ³ ξεχαστεµ
και δεν προστατε·ονται απ¶ τη λειτουργµα Enhanced Security. Για
πληροϕορµες σχετικ± µε κωδικο·ς πρ¶σβασης που προστατε·ονται απ¶ τη
λειτουργµα Enhanced Security, βλ. “Χρ³ση της λειτουργµας Enhanced
Security” στη σελµδα 54.
Σηµαντικ¶
Αν εµναι δυνατ¶, καταγρ±ψτε τις ρυθµµσεις του υπολογιστ³ σας πριν
µετακιν³σετε το διακ¶πτη.

Για να διαγρ±ψετε ²ναν κωδικ¶ πρ¶σβασης που ²χει χαθεµ ³ ξεχαστεµ:
1. Σβ³στε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς.
2. Αποσυνδ²στε το καλ¹διο ρε·µατος.
3. Αϕαιρ²στε το κ±λυµµα. Βλ. “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 70
(για επιτραπ²ζια µοντ²λα) ³ “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 86
(για µοντ²λα tower).
4. Εξετ±στε την ετικ²τα που βρµσκεται στο εσωτερικ¶ του υπολογιστ³ για
να εντοπµσετε το διακ¶πτη αποκατ±στασης (recovery).
5. Μετακιν³στε το διακ¶πτη απ¶ τη θ²ση Normal στη θ²ση Clear.
6. Τοποθετ³στε ξαν± το κ±λυµµα στη θ²ση του.
7. Συνδ²στε το καλ¹διο ρε·µατος.
8. Εκκιν³στε τον υπολογιστ³, αϕ³στε τον να λειτουργ³σει για περµπου 10
δευτερ¶λεπτα, και σβ³στε τον.
9. Αποσυνδ²στε το καλ¹διο ρε·µατος και αϕαιρ²στε το κ±λυµµα. Βλ.
“Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 70 (για επιτραπ²ζια µοντ²λα) ³
“Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 86 (για µοντ²λα tower).
10. Μετακιν³στε το διακ¶πτη απ¶ τη θ²ση Clear στη θ²ση Normal.
11. Τοποθετ³στε ξαν± το κ±λυµµα. Βλ. “Τοποθ²τηση του καλ·µµατος του
υπολογιστ³ και σ·νδεση των καλωδµων” στη σελµδα 85 ³ “Τοποθ²τηση
του καλ·µµατος του υπολογιστ³ και σ·νδεση των καλωδµων” στη
σελµδα 103.
12. Συνδ²στε το καλ¹διο ρε·µατος.
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Χρ³ση συν¶λων χαρακτηριστικ¹ν ασϕ±λειας αν±
συσκευ³
Τα σ·νολα χαρακτηριστικ¹ν αν± συσκευ³ σας επιτρ²πουν να καθορµσετε το
επµπεδο ασϕ±λειας για τα εξ³ς:
¹ Τον ελεγκτ³ IDE (για παρ±δειγµα, µον±δες σκληρο· δµσκου) – ¶ταν
οριστεµ η τιµ³ Disable, ¶λες οι συσκευ²ς που ²χουν συνδεθεµ στον
ελεγκτ³ IDE εµναι απενεργοποιηµ²νες και δεν εµϕανµζονται στις
ρυθµµσεις του συστ³µατος.
¹ Την πρ¶σβαση στη µον±δα δισκ²τας – ¶ταν ²χει οριστεµ η τιµ³ Disable,
δεν εµναι δυνατ³ η πρ¶σβαση στη µον±δα δισκ²τας.
¹ Την προστασµα δισκετ¹ν απ¶ εγγραϕ³ – ¶ταν ²χει οριστεµ η τιµ³
Enable, δεν εµναι δυνατ³ η εγγραϕ³ σε δισκ²τες.
Ο ορισµ¶ς εν¶ς συν¶λου χαρακτηριστικ¹ν αν± συσκευ³ σας επιτρ²πει
επµσης να καθορµσετε ποιες συσκευ²ς απαιτο·ν κωδικ¶ πρ¶σβασης για να
ενεργοποιηθο·ν. Υπ±ρχουν τρεις κατηγορµες συσκευ¹ν:
¹ Αϕαιρ²σιµα µ²σα, ¶πως µον±δες δισκ²τας και µον±δες CD–ROM
¹ Μον±δες σκληρο· δµσκου
¹ Συσκευ²ς δικτ·ου
Μπορεµτε να ορµσετε ¶τι για τη χρ³ση αυτ¹ν των συσκευ¹ν θα ζητεµται
κωδικ¶ς πρ¶σβασης χρ³στη, κωδικ¶ς πρ¶σβασης διαχειριστ³ ³ ¶τι δεν θα
ζητεµται κωδικ¶ς πρ¶σβασης. Με τον τρ¶πο αυτ¶, αν ²χετε ορµσει κωδικ¶
πρ¶σβασης εκκµνησης ³ διαχειριστ³ για το σ·στηµ± σας, µπορεµτε να
ορµσετε ¶τι ο υπολογιστ³ς θα σας ζητ± κωδικ¶ πρ¶σβασης µ¶νο ¶ταν η
εκκµνηση γµνεται απ¶ µια συγκεκριµ²νη συσκευ³. Για παρ±δειγµα, αν
ορµσετε ¶τι θα ζητεµται κωδικ¶ς πρ¶σβασης χρ³στη για τις συσκευ²ς
σκληρο· δµσκου, κ±θε ϕορ± που ο υπολογιστ³ς θα εκκινεµται απ¶ το
σκληρ¶ δµσκο θα σας ζητ± να καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης για να
συνεχιστεµ η εκκµνηση.
Για τη ϕ¶ρτωση ορισµ²νων λειτουργικ¹ν συστηµ±των χρει±ζεται κωδικ¶ς
πρ¶σβασης. Τα σ·νολα χαρακτηριστικ¹ν ασϕ±λειας αν± συσκευ³ δεν
αλλ±ζουν τον τρ¶πο µε τον οποµο ϕορτ¹νεται το λειτουργικ¶ σ·στηµα. Αν
χρει±ζεται κωδικ¶ς πρ¶σβασης για το λειτουργικ¶ σ·στηµα, θα σας ζητηθεµ
να τον καταχωρ³σετε ανεξ±ρτητα απ¶ τις ρυθµµσεις των συν¶λων
χαρακτηριστικ¹ν ασϕ±λειας αν± συσκευ³.
Για να ορµσετε ²να σ·νολο χαρακτηριστικ¹ν ασϕ±λειας αν± συσκευ³:
1. Ενεργοποι³στε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility (βλ. “rναρξη
και χρ³ση του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility” στη
σελµδα 43).

Κεϕ±λαιο 4. Πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility
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2. Απ¶ το µενο· του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility, επιλ²ξτε
System Security και πατ³στε Enter.
3. Επιλ²ξτε Security Profile by Device και πατ³στε Enter.
4. Επιλ²ξτε τις επιθυµητ²ς συσκευ²ς και ρυθµµσεις και πατ³στε Enter.
5. Πατ³στε Esc δ·ο ϕορ²ς για να επιστρ²ψετε στο µενο· του
προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility.
6. Επιλ²ξτε Save Settings απ¶ το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility. Στη συν²χεια, πατ³στε Esc και ακολουθ³στε
τις οδηγµες της οθ¶νης για να εγκαταλεµψετε το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility.

Χρ³ση της λειτουργµας Enhanced Security
Η λειτουργµα Enhanced Security (Αυξηµ²νη ασϕ±λεια) µπορεµ να
ενεργοποιηθεµ ³ να απενεργοποιηθεµ µ¶νο κατ± την ενηµ²ρωση των
προγραµµ±των του συστ³µατος.
Αν ²χει ενεργοποιηθεµ η λειτουργµα Enhanced Security και δεν ²χετε ορµσει
κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³, ο υπολογιστ³ς σας θα λειτουργεµ σαν να
µην εµχατε ενεργοποι³σει τη λειτουργµα αυτ³.
Αν ²χει ενεργοποιηθεµ η λειτουργµα Enhanced Security και ²χετε ορµσει
κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³, ο υπολογιστ³ς σας θα λειτουργεµ ως εξ³ς:
¹ Τα περιεχ¶µενα της ασϕαλο·ς µν³µης EEPROM (ο κωδικ¶ς πρ¶σβασης
διαχειριστ³ και η σειρ± εκκµνησης µον±δων) θα εµναι ασϕαλ³ σε
περµπτωση βλ±βης της µπαταρµας και της µν³µης CMOS.
¹ Η ασϕαλ³ς µν³µη EEPROM θα εµναι προστατευµ²νη απ¶ µη
εξουσιοδοτηµ²νη πρ¶σβαση γιατµ κλειδ¹νεται αϕο· ολοκληρωθεµ η
εκκµνηση του υπολογιστ³ και των προγραµµ±των συστ³µατος. Αϕο·
κλειδωθεµ, καµµα εϕαρµογ³ και καν²να πρ¶γραµµα του συστ³µατος δεν
µπορεµ να γρ±ψει ³ να διαβ±σει δεδοµ²να απ¶ την ασϕαλ³ µν³µη
EEPROM, µ²χρι να σβ³σετε και να αν±ψετε ξαν± τον υπολογιστ³. Σε
περιβ±λλον δικτ·ου, αυτ¶ µπορεµ να εµποδµσει την αποµακρυσµ²νη
εκτ²λεση ορισµ²νων λειτουργι¹ν στον υπολογιστ³ σας.
Η λειτουργµα Enhanced Security χρησιµοποιεµ µ¶νιµο κλεµδωµα ως
πρ¶σθετο µ²τρο προστασµας για τα προγρ±µµατα συστ³µατος του
υπολογιστ³ σας. Κανονικ±, η περιοχ³ της µν³µης EEPROM που
περι²χει τα προγρ±µµατα συστ³µατος προστατε·εται µε προσωριν¶
κλεµδωµα. Το προσωριν¶ κλεµδωµα επιτρ²πει την εκτ²λεση της
λειτουργµας Remote Administration σε περιβ±λλον δικτ·ου. Με το
µ¶νιµο κλεµδωµα, ¶ταν εκκινηθεµ ο υπολογιστ³ς και τα προγρ±µµατα
συστ³µατος, δεν µπορεµ να χρησιµοποιηθεµ η λειτουργµα Remote
Administration. Το κλεµδωµα αυτ¶ αναιρεµται µ¶νο αν σβ³σετε και
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αν±ψετε ξαν± τον υπολογιστ³, και καταχωρ³σετε τον κωδικ¶
πρ¶σβασης διαχειριστ³. Σηµει¹στε ¶τι, σε περιβ±λλον δικτ·ου, αυτ¶ θα
εµποδµζει την αποµακρυσµ²νη ενηµ²ρωση των προγραµµ±των
συστ³µατος του υπολογιστ³ σας. Θα πρ²πει κ±ποιος να σβ³σει και να
αν±ψει τον υπολογιστ³ και να καταχωρ³σει τον κωδικ¶ πρ¶σβασης
διαχειριστ³.
¹ Η λειτουργµα προστασµας απ¶ παραβµαση του περιβλ³µατος θα σας
ειδοποι³σει αν αϕαιρεθεµ το κ±λυµµα του υπολογιστ³ σας. Η λειτουργµα
αυτ³ εµναι ενεργ³ ανεξ±ρτητα απ¶ το αν ο υπολογιστ³ς εµναι
αναµµ²νος ³ σβηστ¶ς. Αν αϕαιρεθεµ το κ±λυµµα, ο υπολογιστ³ς θα σας
ζητ³σει να καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης του διαχειριστ³ και
θα παραµεµνει σε κατ±σταση αναµον³ς µ²χρι να καταχωρηθεµ ο
κωδικ¶ς πρ¶σβασης.
¹ ∆εν µπορεµτε να αλλ±ξετε τις ρυθµµσεις στο πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility αν δεν καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης
διαχειριστ³. Αυτ¶ σηµαµνει ¶τι, αν ²χει γµνει οποιαδ³ποτε αλλαγ³ στον
εξοπλισµ¶ του υπολογιστ³, θα εµϕανµζεται µ³νυµα σϕ±λµατος µ²χρι να
καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³.
Για να ενεργοποι³σετε ³ να απενεργοποι³σετε τη λειτουργµα Enhanced
Security:
1. Τοποθετ³στε µια δισκ²τα ενηµ²ρωσης των προγραµµ±των συστ³µατος
στη µον±δα δισκ²τας (µον±δα A) του υπολογιστ³ σας. Οι ενηµερωµ²νες
εκδ¶σεις των προγραµµ±των συστ³µατος εµναι διαθ²σιµες στο World
Wide Web.
2. Αν±ψτε τον υπολογιστ³. Αν εµναι ³δη αναµµ²νος, πρ²πει να τον
σβ³σετε και να τον αν±ψετε ξαν±.
3. Η ενηµ²ρωση αρχµζει και σας ζητεµται να καταχωρ³σετε τον κωδικ¶
πρ¶σβασης διαχειριστ³ (αν ²χετε ορµσει κωδικ¶ πρ¶σβασης). Ο
υπολογιστ³ς παραµ²νει σε κατ±σταση αναµον³ς µ²χρι να
καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης.
4. Αϕο· καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³, ³ αν δεν ²χετε
ορµσει κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³, η ενηµ²ρωση θα συνεχµσει να
εκτελεµται και θα σας δοθεµ η επιλογ³ να ενεργοποι³σετε ³ να
απενεργοποι³σετε τη λειτουργµα Enhanced Security. Η επιλογ³ σας
καταγρ±ϕεται αυτ¶µατα στο µενο· System Security του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility.

Κεϕ±λαιο 4. Πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility
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qλλες ρυθµµσεις στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup
Utility
Οι πληροϕορµες σε αυτ³ την εν¶τητα περιλαµβ±νουν οδηγµες για την
αλλαγ³ ±λλων ρυθµµσεων στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility, ¶πως
εµναι η ταχ·τητα του πληκτρολογµου, η σειρ± εκκµνησης µον±δων, η
αποµακρυσµ²νη διαχεµριση (remote administration) και η διαχεµριση
εν²ργειας.

Αλλαγ³ της ταχ·τητας του πληκτρολογµου
Μπορεµτε να αλλ±ξετε την ταχ·τητα µε την οποµα το πληκτρολ¶γιο
αποκρµνεται ¶ταν κρατ±τε πατηµ²νο ²να πλ³κτρο. Η ρ·θµιση αυτ³
βρµσκεται στην αλλαγ³ Start Options στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup
Utility. Η προεπιλεγµ²νη ταχ·τητα εµναι 30 χαρακτ³ρες αν± δευτερ¶λεπτο
(γρ³γορη ταχ·τητα).

Ορισµ¶ς σειρ±ς εκκµνησης µον±δων
Ο υπολογιστ³ς σας µπορεµ να εκκινηθεµ απ¶ δι±ϕορες συσκευ²ς, ¶πως ο
σκληρ¶ς δµσκος, η µον±δα δισκ²τας και η µον±δα CD–ROM, ³ απ¶ το
δµκτυο. Το πρ¶γραµµα εκκµνησης αναζητ± αυτ²ς τις συσκευ²ς µε µια
επιλεγµ²νη σειρ±. Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility για την επιλογ³ αυτ³ς της σειρ±ς αναζ³τησης.
Η σειρ± εκκµνησης µον±δων του υπολογιστ³ σας ²χει ³δη οριστεµ ¹στε να
στ²λνει αυτ¶µατα µια αµτηση DHCP κατ± την εκκµνηση του υπολογιστ³. Με
τον τρ¶πο αυτ¶ εµναι πιο ε·κολο για το διαχειριστ³ να ρυθµµζει και να
διαχειρµζεται υπολογιστ²ς χρησιµοποι¹ντας ²να πρ¶γραµµα διαχεµρισης
δικτ·ου ¶πως το IBM LANClient Control Manager (βλ. “LANClient Control
Manager” στη σελµδα 33).
Με την προκαθορισµ²νη σειρ± εκκµνησης µον±δων, ¶ταν ενεργοποιεµτε τον
υπολογιστ³ σας ²χοντας συνδ²σει το καλ¹διο Ethernet και χωρµς δισκ²τα
στη µον±δα δισκ²τας, ο υπολογιστ³ς στ²λνει µια αµτηση DHCP µ²σω του
δικτ·ου. Αν η αµτηση DHCP εµναι επιτυχ³ς, αποδµδεται µια διε·θυνση IP
στον υπολογιστ³ σας και ϕορτ¹νεται το λειτουργικ¶ σ·στηµα και τα ±λλα
προγρ±µµατα.
Η σειρ± εκκµνησης µον±δων που ²χει οριστεµ για τον υπολογιστ³ σας εµναι η
εξ³ς:
First startup device
Second startup device
Third startup device
Fourth startup device
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[Network]
[Hard disk drive]
[Disabled]
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Σηµεµωση: Η παραπ±νω σειρ± εκκµνησης µον±δων δεν εµναι η
προεπιλεγµ²νη για τον υπολογιστ³ σας. Αν επαναϕ²ρετε τις
προεπιλεγµ²νες ρυθµµσεις στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup
Utility, οι παραπ±νω ρυθµµσεις θα αλλ±ξουν. Αν ϕορτ¹σετε τις
προεπιλεγµ²νες ρυθµµσεις ³ αν µετακιν³σετε το διακ¶πτη
αποκατ±στασης, θα ισχ·ουν οι ακ¶λουθες ρυθµµσεις:
First startup device
Second startup device
Third startup device
Fourth startup device

[Diskette drive]
[Hard disk drive]
[Network]
[Disabled]

Σηµαντικ¶
Σηµει¹στε τη σωστ³ σειρ± εκκµνησης ¹στε να µπορεµτε να την
αποκαταστ³σετε αν χρειαστεµ.

Για να ορµσετε τη σειρ± εκκµνησης µον±δων:
1. Ενεργοποι³στε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility (βλ. “rναρξη
και χρ³ση του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility” στη
σελµδα 43).
2. Επιλ²ξτε Start Options και πατ³στε Enter.
3. Επιλ²ξτε Startup Sequence απ¶ το µενο· Start Options και πατ³στε
Enter.
4. Επιλ²ξτε First Startup Device και πατ³στε Enter.
5. Χρησιµοποι³στε τα πλ³κτρα µε τα β²λη για να επιλ²ξετε τη συσκευ³
και πατ³στε Enter.
6. Αν εµναι απαραµτητο, επαναλ±βετε τα παραπ±νω β³µατα για τις
επιλογ²ς Second Startup Device, Third Startup Device και Fourth
Startup Device.
7. Αν η επιλογ³ Automatic Power On Startup Sequence ²χει τιµ³
Enabled, επιλ²ξτε τις συσκευ²ς και τη σειρ± τους απ¶ τις επιλογ²ς που
παρ²χονται.
8. Πατ³στε Esc µ²χρι να επιστρ²ψετε στο µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility.
9. Επιλ²ξτε Save Settings απ¶ το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility και πατ³στε Enter. Στη συν²χεια, πατ³στε
Esc και ακολουθ³στε τις οδηγµες της οθ¶νης για να εγκαταλεµψετε το
πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility.
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Ρυθµµσεις που επηρε±ζουν τη διαδικασµα εκκµνησης
Οι ακ¶λουθες ρυθµµσεις στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility µπορεµ
να επηρε±σουν τη διαδικασµα εκκµνησης του υπολογιστ³ σας:
¹ Start Options (επιλογ²ς εκκµνησης), συµπεριλαµβανοµ²νης της σειρ±ς
εκκµνησης µον±δων (startup sequence), της κατ±στασης εκκµνησης
(power–on status) και του αυτ¶µατου ελ²γχου (power–on self–test).
¹ Security options (επιλογ²ς ασϕ±λισης), συµπεριλαµβανοµ²νων των
κωδικ¹ν πρ¶σβασης για το διαχειριστ³ και για την εκκµνηση. Για
περισσ¶τερες πληροϕορµες, βλ. “Χρ³ση κωδικ¹ν πρ¶σβασης” στη
σελµδα 47, “Χρ³ση κωδικο· πρ¶σβασης εκκµνησης” στη σελµδα 47 και
“Χρ³ση κωδικο· πρ¶σβασης διαχειριστ³” στη σελµδα 50.
¹ Security Profile by Device (σ·νολο χαρακτηριστικ¹ν ασϕ±λειας αν±
συσκευ³). Για περισσ¶τερες πληροϕορµες, βλ. “Χρ³ση συν¶λων
χαρακτηριστικ¹ν ασϕ±λειας αν± συσκευ³” στη σελµδα 53.

Ρ·θµιση της λειτουργµας Remote Administration
Μπορεµτε να ορµσετε ¶τι τα προγρ±µµατα συστ³µατος, ¶πως τα
προγρ±µµατα POST και BIOS, θα ενηµερ¹νονται απ¶ ²ναν εξυπηρετητ³
δικτ·ου µ²σω της λειτουργµας Remote Administration (αποµακρυσµ²νη
διαχεµριση). Αν ²χετε ορµσει κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³ στον υπολογιστ³
σας, δεν χρει±ζεται να καταχωρηθεµ αυτ¶ς ο κωδικ¶ς πρ¶σβασης για να
γµνει η ενηµ²ρωση των προγραµµ±των. Επικοινων³στε µε το διαχειριστ³ του
δικτ·ου για πληροϕορµες σχετικ± µε τη ρ·θµιση του εξυπηρετητ³ δικτ·ου
¹στε να ενηµερ¹νει τα προγρ±µµατα POST και BIOS.
Για να ρυθµµσετε τη λειτουργµα Remote Administration, κ±ντε τα εξ³ς:
1. Ενεργοποι³στε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility. Για
περισσ¶τερες πληροϕορµες, βλ. “rναρξη και χρ³ση του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility” στη σελµδα 43.
2. Επιλ²ξτε System Security και πατ³στε Enter.
3. Επιλ²ξτε Remote Administration και πατ³στε Enter.
4. Για να ενεργοποι³σετε την αποµακρυσµ²νη διαχεµριση, επιλ²ξτε
Enabled. Για να την απενεργοποι³σετε, επιλ²ξτε Disabled.
5. Πατ³στε Esc µ²χρι να επιστρ²ψετε στο µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility.
6. Επιλ²ξτε Save Settings απ¶ το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility. Στη συν²χεια, πατ³στε Esc και ακολουθ³στε
τις οδηγµες της οθ¶νης για να εγκαταλεµψετε το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility.
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Τιµ²ς IRQ και DMA π¶ρων του συστ³µατος
Στην εν¶τητα αυτ³ παρουσι±ζονται οι προεπιλεγµ²νες ρυθµµσεις IRQ και
DMA (direct memory access) για τους π¶ρους του υπολογιστ³ σας. Οι
ρυθµµσεις IRQ και DMA µπορεµ να αλλ±ξουν αν ρυθµµσετε εκ ν²ου τον
υπολογιστ³ σας.
Τιµ³ IRQ

Π¶ρος συστ³µατος

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Χρονιστ³ς
Πληκτρολ¶γιο
Ελεγκτ³ς διακοπ³ς
Σειριακ³ θ·ρα B
Σειριακ³ θ·ρα A
∆ιαθ²σιµη
∆ισκ²τα
Παρ±λληλη θ·ρα
Ρολ¶ι πραγµατικο· χρ¶νου
ACPI
∆ιαθ²σιµη
∆ιαθ²σιµη
Ποντµκι
Συνεπεξεργαστ³ς
∆ιαθ²σιµη
Μον±δες IDE

Σηµεµωση: Οι τιµ²ς IRQ 3, 4, 7 και 9 µπορο·ν να τροποποιηθο·ν ³ να
απενεργοποιηθο·ν.
Τιµ³ DMA

Π¶ρος συστ³µατος

0
1
2
3
4
5
6
7

∆ιαθ²σιµη
∆ιαθ²σιµη
∆ισκ²τα
Παρ±λληλη θ·ρα
Π¶ρος συστ³µατος
∆ιαθ²σιµη
∆ιαθ²σιµη
∆ιαθ²σιµη

Σηµεµωση: Η τιµ³ DMA 3 µπορεµ να τροποποιηθεµ ³ να απενεργοποιηθεµ.

Λειτουργµες διαχεµρισης εν²ργειας
Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει ενσωµατωµ²νες δυνατ¶τητες εξοικον¶µησης
εν²ργειας. Μπορεµτε να εξετ±σετε και να αλλ±ξετε τις ρυθµµσεις
εξοικον¶µησης εν²ργειας χρησιµοποι¹ντας το µενο· Power Management
στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility. Η εν¶τητα αυτ³ περιγρ±ϕει τις
λειτουργµες διαχεµρισης εν²ργειας του υπολογιστ³ σας και παρ²χει οδηγµες
για τη χρ³ση τους.

Κεϕ±λαιο 4. Πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility
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Προσοχ³
Αν µια συσκευ³, ¶πως η οθ¶νη, δεν ²χει δυνατ¶τητες διαχεµρισης
εν²ργειας, µπορεµ να υποστεµ ζηµι± αν εκτεθεµ σε µειωµ²νη ισχ·
ρε·µατος. Πριν καθορµσετε επιλογ²ς εξοικον¶µησης εν²ργειας για την
οθ¶νη σας, εξετ±στε το εγχειρµδιο που τη συνοδε·ει για να
διαπιστ¹σετε αν υποστηρµζει τη λειτουργµα Display Power Management
Signaling (DPMS).

ACPI BIOS IRQ
Το IRQ ACPI (Automatic Configuration and Power Interface) του BIOS
επιτρ²πει στο λειτουργικ¶ σ·στηµα να ελ²γχει τις λειτουργµες διαχεµρισης
εν²ργειας του υπολογιστ³ σας. Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε το IRQ ACPI
του BIOS για να ρυθµµσετε τις τιµ²ς IRQ που χρησιµοποιεµ αυτ³ η
λειτουργµα ¹στε να απελευθερ¹σετε π¶ρους για ±λλες συσκευ²ς. Το IRQ
ACPI του BIOS δεν υποστηρµζεται απ¶ ¶λα τα λειτουργικ± συστ³µατα.
Ανατρ²ξτε στο εγχειρµδιο του λειτουργικο· συστ³µατος που χρησιµοποιεµτε
για να διαπιστ¹σετε αν υποστηρµζεται η λειτουργµα ACPI.

Κατ±σταση αναµον³ς ACPI
Ορισµ²να µοντ²λα σας επιτρ²πουν να επιλ²ξετε το επµπεδο καταν±λωσης
ρε·µατος ¶ταν το σ·στηµ± σας βρµσκεται σε κατ±σταση αναµον³ς.
Η κατ±σταση αναµον³ς S1 υποστηρµζεται σε ¶λα τα µοντ²λα. vταν ο
υπολογιστ³ς βρµσκεται σε κατ±σταση S1, παρ²χεται ρε·µα σε ¶λες τις
συσκευ²ς αλλ± η δραστηρι¶τητα του µικροεπεξεργαστ³ αναστ²λλεται.

Ρ·θµιση των λειτουργι¹ν διαχεµρισης εν²ργειας
Σηµαντικ¶
Αν ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει µ¶νο συσκευ²ς USB, µπορεµ να µην εµναι
δυνατ¶ να τον επαναϕ²ρετε απ¶ την κατ±σταση λειτουργµας µε
µειωµ²νη ισχ·.

Με τη λειτουργµα διαχεµρισης εν²ργειας, ο υπολογιστ³ς και η οθ¶νη (αν η
οθ¶νη διαθ²τει υποστ³ριξη DPMS) µπορο·ν να τεθο·ν σε κατ±σταση
λειτουργµας µε µειωµ²νη ισχ· αν παραµεµνουν σε αδρ±νεια για ²να
καθορισµ²νο χρονικ¶ δι±στηµα.
¹ Time to Low Power: vταν εµναι ενεργ³ η επιλογ³ Automatic
Hardware Power Management, µπορεµτε να καθορµσετε το χρονικ¶
δι±στηµα για το οποµο πρ²πει να παραµεµνει αδραν³ς ο υπολογιστ³ς
πριν τεθο·ν σε εϕαρµογ³ οι επιλογ²ς της διαχεµρισης εν²ργειας.
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¹ System Power: Μπορεµτε να καθορµσετε On αν θ²λετε ο υπολογιστ³ς
να παραµεµνει ενεργ¶ς, ³ Off αν θ²λετε να σβ³σει.
¹ Display: Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε αυτ³ την επιλογ³ για να
καθορµσετε µµα απ¶ τις ακ¶λουθες καταστ±σεις:
– Standby: Η εικ¶να της οθ¶νης σβ³νει, αλλ± επαν²ρχεται αµ²σως
µ¶λις ανιχνευτεµ κ±ποια δραστηρι¶τητα.
– Suspend: Στην κατ±σταση αυτ³, η οθ¶νη χρησιµοποιεµ λιγ¶τερο
ρε·µα απ¶ ¶,τι στην κατ±σταση Standby. Η εικ¶να της οθ¶νης
σβ³νει, αλλ± επαν²ρχεται σε µερικ± δευτερ¶λεπτα απ¶ τη στιγµ³
που θα ανιχνευτεµ κ±ποια δραστηρι¶τητα.
– Off: Η τροϕοδοσµα της οθ¶νης διακ¶πτεται. Για να αν±ψετε την
οθ¶νη, πρ²πει να πατ³σετε το διακ¶πτη λειτουργµας της οθ¶νης.
Σε ορισµ²νες οθ¶νες, µπορεµ να χρειαστεµ να πατ³σετε το
διακ¶πτη λειτουργµας δ·ο ϕορ²ς.
Αν επιλ²ξετε Off, πρ²πει να καθορµσετε µια τιµ³ στην επιλογ³ Time
to Display 'Off'. Μπορεµτε να επιλ²ξετε απ¶ 5 λεπτ± µ²χρι 1 ¹ρα.
Σηµεµωση: Η επιλογ³ Time to display off καθορµζει το χρονικ¶
δι±στηµα απ¶ τη στιγµ³ που η οθ¶νη θα τεθεµ σε
κατ±σταση λειτουργµας µε περιορισµ²νη ισχ· µ²χρι να
σβ³σει εντελ¹ς.
– Disable: Η οθ¶νη δεν επηρε±ζεται απ¶ τις ρυθµµσεις διαχεµρισης
εν²ργειας.
¹ IDE Drives: Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε αυτ³ την επιλογ³ για να
καθορµσετε αν οι µον±δες IDE θα λειτουργο·ν ³ ¶χι ¶ταν ενεργοποιηθεµ
η λειτουργµα διαχεµρισης εν²ργειας.
Για να ρυθµµσετε τη λειτουργµα διαχεµρισης εν²ργειας:
1. Ενεργοποι³στε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility (βλ. “rναρξη
και χρ³ση του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility” στη
σελµδα 43).
2. Επιλ²ξτε Power Management και πατ³στε Enter.
3. Επιλ²ξτε APM και πατ³στε Enter.
4. Στην επιλογ³ APM BIOS Mode καθορµστε Enabled ³ Disabled.
5. Στην επιλογ³ Automatic Hardware Power Management καθορµστε
Enabled.
6. Καθορµστε τις κατ±λληλες τιµ²ς για τις επιλογ²ς διαχεµρισης εν²ργειας
(Time to low power, System power, Processor speed, Display, Time to
display off).
7. Επιλ²ξτε Low Power Entry Activity Monitor και πατ³στε Enter.
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8. Καθορµστε την τιµ³ Enabled ³ Disabled για τις συσκευ²ς που θ²λετε
να παρακολουθο·νται απ¶ τη λειτουργµα διαχεµρισης εν²ργειας.
Σηµεµωση: Αν καθορµσετε την τιµ³ Disabled, για ¶λες τις συσκευ²ς,
θα πρ²πει να επανεκκιν³σετε τον υπολογιστ³.
9. Πατ³στε Esc τρεις ϕορ²ς για να επιστρ²ψετε στο µενο· του
προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility.
10. Επιλ²ξτε Save Settings απ¶ το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility. Στη συν²χεια, πατ³στε Esc και ακολουθ³στε
τις οδηγµες της οθ¶νης για να εγκαταλεµψετε το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility.

Ρ·θµιση των επιλογ¹ν αυτ¶µατης εκκµνησης
Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε τις επιλογ²ς αυτ¶µατης εκκµνησης για να
ενεργοποι³σετε ³ να απενεργοποι³σετε λειτουργµες που εκκινο·ν αυτ¶µατα
τον υπολογιστ³ σας. Πρ²πει επµσης να επιλ²ξετε τη σειρ± εκκµνησης
µον±δων που θ²λετε να χρησιµοποι³σετε για το εµδος της εκκµνησης που
επιλ²ξατε.
¹ Wake on LAN: Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε τη λειτουργµα Wake on
LAN της IBM αν χρησιµοποιεµτε λογισµικ¶ διαχεµρισης δικτ·ου και
προσαρµογ²α που υποστηρµζει τη λειτουργµα αυτ³. vταν καθορµσετε
την τιµ³ Enabled για την επιλογ³ Wake on LAN, ο υπολογιστ³ς σας θα
εκκινεµται ¶ταν λαµβ±νει ²να συγκεκριµ²νο σ³µα απ¶ ²ναν ±λλο
υπολογιστ³ του τοπικο· δικτ·ου (LAN). Για περισσ¶τερες πληροϕορµες,
ανατρ²ξτε στο εγχειρµδιο που συνοδε·ει τον προσαρµογ²α δικτ·ου.
¹ Wake Up on Alarm: Με την επιλογ³ αυτ³, µπορεµτε να καθορµσετε την
ηµεροµηνµα και την ¹ρα κατ± την οποµα θα εκκινηθεµ αυτ¶µατα ο
υπολογιστ³ς σας. Αυτ¶ µπορεµ να γµνει µ¶νο µµα ϕορ±, µια ϕορ± την
ηµ²ρα ³ µια ϕορ± την εβδοµ±δα.
¹ PCI Wake Up: Αν καθορµσετε την τιµ³ Enabled για αυτ³ την επιλογ³, ο
υπολογιστ³ς σας θα εκκινεµται µετ± απ¶ αµτηση απ¶ συσκευ²ς PCI που
υποστηρµζουν αυτ³ τη λειτουργµα.
Για να ρυθµµσετε τις επιλογ²ς αυτ¶µατης εκκµνησης, κ±ντε τα εξ³ς:
1. Ενεργοποι³στε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility (βλ. “rναρξη
και χρ³ση του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility” στη
σελµδα 43).
2. Επιλ²ξτε Power Management και πατ³στε Enter.
3. Επιλ²ξτε Automatic Power On και πατ³στε Enter.
4. Επιλ²ξτε το στοιχεµο µενο· που θ²λετε να ρυθµµσετε. Χρησιµοποι³στε
το αριστερ¶ ³ το δεξµ β²λος (← ³ →) για να επιλ²ξετε Enabled ³
Disabled. Πατ³στε Enter.
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5. Επιλ²ξτε τη σειρ± εκκµνησης µον±δων (Startup Sequence).
Χρησιµοποι³στε το αριστερ¶ ³ το δεξµ β²λος (← ³ →) για να επιλ²ξετε
Primary ³ Automatic. Αν επιλ²ξετε Automatic, βεβαιωθεµτε ¶τι η
επιλογ³ Automatic Power On Startup Sequence στο µενο· Startup
Sequence ²χει την τιµ³ Enabled. ∆ιαϕορετικ±, το σ·στηµα θα
χρησιµοποι³σει την πρωτε·ουσα σειρ± εκκµνησης µον±δων (Primary).
6. Πατ³στε Esc µ²χρι να επιστρ²ψετε στο µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility.
7. Επιλ²ξτε Save Settings απ¶ το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility και πατ³στε Enter. Στη συν²χεια, πατ³στε
Esc και ακολουθ³στε τις οδηγµες της οθ¶νης για να εγκαταλεµψετε το
πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility.

Συνοπτικ³ παρουσµαση των ρυθµµσεων δικτ·ου
Ορισµ²να µοντ²λα διατµθενται µε προσαρµογ²α δικτ·ου. Οι πµνακες που
ακολουθο·ν παρ²χουν συνοπτικ²ς πληροϕορµες που θα σας βοηθ³σουν αν
ο υπολογιστ³ς σας συνδ²εται µε ±λλους υπολογιστ²ς σε ²να δµκτυο. Οι
πληροϕορµες αυτ²ς ²χουν σκοπ¶ να σας βοηθ³σουν να εντοπµσετε γρ³γορα
συγκεκριµ²νες ρυθµµσεις δικτ·ου. Μπορεµτε να εξετ±σετε τις ρυθµµσεις ³ να
τις αλλ±ξετε. vταν ολοκληρ¹σετε τις εργασµες σας, µπορεµτε εµτε να
αποθηκε·σετε τις ρυθµµσεις εµτε να εγκαταλεµψετε το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility χωρµς να τις αποθηκε·σετε.
Τα β³µατα στον πµνακα που ακολουθεµ αρχµζουν π±ντα απ¶ το κ·ριο µενο·
του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility.
Για να
ενεργοποι³σετε
τη λειτουργµα:

Επιλ²ξτε:

Remote
Administration

1. System Security
2. Remote Administration
3. Enabled

Παρ±καµψη
κανονικ³ς
εκκµνησης και
εκκµνηση απ¶ το
δµκτυο

1. Start options
2. Network boot F12
option
3. Enabled

Σχ¶λια:

Ενεργοποι³στε τη
λειτουργµα Remote
Administration για να εµναι
δυνατ³ η ενηµ²ρωση των
προγραµµ±των POST/BIOS
µ²σω του LAN.
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Για να
ενεργοποι³σετε
τη λειτουργµα:
Wake on LAN

Επιλ²ξτε:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Power Management
Automatic Power On
Wake on LAN
Enabled
Startup Sequence
Automatic

Σχ¶λια:

Μπορεµ να µην ²χετε τη
δυνατ¶τητα να επιλ²ξετε
τ²σσερις συσκευ²ς
εκκµνησης για το µοντ²λο
σας.

Πατ³στε Esc για να
επιστρ²ψετε στο κ·ριο
µενο·.
7. Start Options
8. Startup Sequence
9. Automatic Power On
Startup Sequence
10. Enabled
11. Πρ¹τη, δε·τερη, τρµτη
και τ²ταρτη συσκευ³
εκκµνησης
Wake on PCI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Power Management
Automatic Power On
Wake on PCI
Enabled
Startup Sequence
Automatic
Πατ³στε Esc για να
επιστρ²ψετε στο κ·ριο
µενο·.

7. Start Options
8. Startup Sequence
9. Automatic Power On
Startup Sequence
10. Enabled
11. Πρ¹τη, δε·τερη, τρµτη
και τ²ταρτη συσκευ³
εκκµνησης
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Μπορεµ να µην ²χετε τη
δυνατ¶τητα να επιλ²ξετε
τ²σσερις συσκευ²ς
εκκµνησης για το µοντ²λο
σας.

Για να
ενεργοποι³σετε
τη λειτουργµα:
Wake on Alarm

Επιλ²ξτε:

1.
2.
3.
4.

Power Management
Automatic Power On
Wake on Alarm
Single Event, Daily
Event ³ Weekly Event
5. Alarm settings
6. Startup Sequence
7. Automatic

Σχ¶λια:

Μπορεµ να µην ²χετε τη
δυνατ¶τητα να επιλ²ξετε
τ²σσερις συσκευ²ς
εκκµνησης για το µοντ²λο
σας.

Πατ³στε Esc για να
επιστρ²ψετε στο κ·ριο
µενο·.
8. Start Options
9. Startup Sequence
10. Automatic Power On
Startup Sequence
11. Enabled
12. Πρ¹τη, δε·τερη, τρµτη
και τ²ταρτη συσκευ³
εκκµνησης
Serial Port Ring
Detect

1. Power Management
2. Automatic Power On
3. Serial Port A Ring
Detect
4. Enabled
5. Startup Sequence
6. Automatic
Πατ³στε Esc για να
επιστρ²ψετε στο κ·ριο
µενο·.

Μπορεµ να µην ²χετε τη
δυνατ¶τητα να επιλ²ξετε
τ²σσερις συσκευ²ς
εκκµνησης για το µοντ²λο
σας.
Η λειτουργµα Wake on Ring
ενεργοποιεµται µ¶νο για τη
θ·ρα COM1.

7. Start Options
8. Startup Sequence
9. Automatic Power On
Startup Sequence
10. Enabled
11. Πρ¹τη, δε·τερη, τρµτη
και τ²ταρτη συσκευ³
εκκµνησης

Κεϕ±λαιο 4. Πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility
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Για να
ενεργοποι³σετε
τη λειτουργµα:
PCI Modem
Ring Detect

Επιλ²ξτε:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Power Management
Automatic Power On
MODEM Ring Detect
Enabled
Startup Sequence
Automatic

Σχ¶λια:

Μπορεµ να µην ²χετε τη
δυνατ¶τητα να επιλ²ξετε
τ²σσερις συσκευ²ς
εκκµνησης για το µοντ²λο
σας.

Πατ³στε Esc για να
επιστρ²ψετε στο κ·ριο
µενο·.
7. Start Options
8. Startup Sequence
9. Automatic Power On
Startup Sequence
10. Enabled
11. Πρ¹τη, δε·τερη, τρµτη
και τ²ταρτη συσκευ³
εκκµνησης

Χρ³ση του αριθµο· σειρ±ς του επεξεργαστ³
Pentium III
Ορισµ²να µοντ²λα περιλαµβ±νουν µικροεπεξεργαστ³ Pentium III ο οποµος
διαθ²τει αριθµ¶ σειρ±ς (serial number). Ο αριθµ¶ς σειρ±ς του επεξεργαστ³
εµναι ²νας µοναδικ¶ς για κ±θε επεξεργαστ³ Pentium III ηλεκτρονικ¶ς
αριθµ¶ς. Ο αριθµ¶ς αυτ¶ς χρησιµοποιεµται κυρµως για την α·ξηση της
ασϕ±λειας των συναλλαγ¹ν µ²σω Internet. Τα µοντ²λα που διαθ²τουν
µικροεπεξεργαστ³ Pentium III παραδµδονται µε απενεργοποιηµ²νη την
επιλογ³ χρ³σης του αριθµο· αυτο·.
Για να ενεργοποι³σετε τη χρ³ση του αριθµο· σειρ±ς του επεξεργαστ³
Pentium III, κ±ντε τα εξ³ς:
1. Ενεργοποι³στε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility. Βλ. “rναρξη
και χρ³ση του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility” στη σελµδα 43
αν χρει±ζεστε οδηγµες για την ²ναρξη του προγρ±µµατος.
2. Επιλ²ξτε Advanced Setup και πατ³στε Enter.
3. Επιλ²ξτε Processor Control και πατ³στε Enter.
4. Αλλ±ξτε την τιµ³ της επιλογ³ς Processor Serial Number Access απ¶
Disabled σε Enabled και πατ³στε Enter.
5. Αποθηκε·στε τις ρυθµµσεις, τερµατµστε το πρ¶γραµµα και
επανεκκιν³στε τον υπολογιστ³ απ¶ το διακ¶πτη λειτουργµας για να
τεθεµ σε ισχ· η ν²α ρ·θµιση.
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Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν
εξαρτηµ±των
Μπορεµτε να επεκτεµνετε τις δυνατ¶τητες του υπολογιστ³ σας
προσθ²τοντας µον±δες δµσκων, προσαρµογεµς ³ µν³µη. Για να
εγκαταστ³σετε ²να προαιρετικ¶ εξ±ρτηµα, ακολουθ³στε αυτ²ς τις οδηγµες
καθ¹ς και τις οδηγµες που παρ²χονται µε το εξ±ρτηµα.

Προετοιµασµα για την εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν
εξαρτηµ±των
Σηµαντικ¶
Η παρουσµα µιας µ¶νιµης ηλεκτρικ³ς τ±σης 5 V µπορεµ να προκαλ²σει
βλ±βη στον υλικ¶ εξοπλισµ¶ του υπολογιστ³ σας αν δεν αποσυνδ²σετε
το καλ¹διο ρε·µατος πριν αϕαιρ²σετε το κ±λυµµα. Πριν εγκαταστ³σετε
οποιοδ³ποτε προαιρετικ¶ εξ±ρτηµα, διαβ±στε τις εν¶τητες
“Πληροϕορµες σχετικ± µε την ασϕ±λεια” στη σελµδα ix και “Χρ³ση
συσκευ¹ν ευαµσθητων στο στατικ¶ ηλεκτρισµ¶.” Οι εν¶τητες αυτ²ς
περι²χουν µ²τρα προϕ·λαξης και οδηγµες που θα σας βοηθ³σουν να
εργαστεµτε µε ασϕ±λεια.
Να εµστε προσεκτικοµ ¶ταν εργ±ζεστε κοντ± στο µικροεπεξεργαστ³. Με
την κανονικ³ του λειτουργµα, ο µικροεπεξεργαστ³ς µπορεµ να θερµανθεµ
πολ·.

Χρ³ση συσκευ¹ν ευαµσθητων στο στατικ¶
ηλεκτρισµ¶
Ο στατικ¶ς ηλεκτρισµ¶ς, παρ¶λο που εµναι ακµνδυνος για τους ανθρ¹πους,
µπορεµ να προκαλ²σει σοβαρ²ς βλ±βες στα εξαρτ³µατα και τις συσκευ²ς
του υπολογιστ³. vταν εγκαθιστ±τε ²να προαιρετικ¶ εξ±ρτηµα, µην ανοµξετε
την προστατευτικ³ συσκευασµα του µ²χρι να σας το υποδεµξουν οι οδηγµες.
vταν µεταχειρµζεστε προαιρετικ± εξαρτ³µατα και ±λλες συσκευ²ς του
υπολογιστ³, λ±βετε τις ακ¶λουθες προϕυλ±ξεις για να αποϕ·γετε την
πρ¶κληση ζηµι±ς απ¶ το στατικ¶ ηλεκτρισµ¶:
¹ Περιορµστε τις κιν³σεις σας. Η κµνηση προκαλεµ τη συσσ¹ρευση
στατικο· ηλεκτρισµο· γ·ρω σας.
¹ Π±ντα αγγµζετε τα εξαρτ³µατα µε προσοχ³. Πι±νετε τους
προσαρµογεµς, τα τσιπ µν³µης και τα RIMM απ¶ τις ±κρες. Ποτ² µην
αγγµζετε τα κυκλ¹µατα.
 Copyright IBM Corp. 1999
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¹ Μην αϕ³νετε ±λλους να αγγµζουν τα εξαρτ³µατα.
¹ vταν πρ¶κειται να εγκαταστ³σετε ²να ν²ο εξ±ρτηµα, ακουµπ³στε την
προστατευτικ³ συσκευασµα του στο µεταλλικ¶ κ±λυµµα της θ·ρας ³ σε
µια ±λλη ±βαϕη µεταλλικ³ επιϕ±νεια του υπολογιστ³ για τουλ±χιστον
δ·ο δευτερ¶λεπτα. Με τον τρ¶πο αυτ¶ µει¹νεται ο στατικ¶ς
ηλεκτρισµ¶ς στη συσκευασµα και στο σ¹µα σας.
¹ Αν εµναι δυνατ¶, εγκαταστ³στε το εξ±ρτηµα αµ²σως µ¶λις το
αϕαιρ²σετε απ¶ τη συσκευασµα, χωρµς να το αϕ³σετε κ±τω. Αν αυτ¶
δεν εµναι δυνατ¶, τοποθετ³στε την προστατευτικ³ συσκευασµα σε µια
λεµα και επµπεδη επιϕ±νεια και τοποθετ³στε το εξ±ρτηµα π±νω σε
αυτ³.
¹ Μην τοποθετεµτε το εξ±ρτηµα π±νω στον υπολογιστ³ ³ σε ±λλη
µεταλλικ³ επιϕ±νεια.

∆ιαθ²σιµα προαιρετικ± εξαρτ³µατα
Μερικ± απ¶ τα διαθ²σιµα προαιρετικ± εξαρτ³µατα εµναι τα εξ³ς:
¹ Προσαρµογεµς
– Προσαρµογεµς PCI (peripheral component interconnect)
– Προσαρµογεµς ISA (industry standard architecture) (ορισµ²να
µοντ²λα)
¹ Εσωτερικ²ς µον±δες
– CD–ROM
– Σκληροµ δµσκοι
– Μον±δες δισκ²τας και ±λλες µον±δες αϕαιρ²σιµων µ²σων
¹ Μν³µη συστ³µατος RIMM (rambus in–line memory modules)
Για τις πιο πρ¶σϕατες πληροϕορµες σχετικ± µε τα διαθ²σιµα προαιρετικ±
εξαρτ³µατα, επισκεϕθεµτε τις ακ¶λουθες σελµδες στο World Wide Web:
¹ http://www.ibm.com/pc/us/options/
¹ http://www.ibm.com/pc/support/
Μπορεµτε επµσης να λ±βετε πληροϕορµες στα ακ¶λουθα τηλ²ϕωνα:
¹ Στις Η.Π.Α., καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–IBM–2YOU (1–800–426–2968),
τον µεταπωλητ³ της IBM ³ τον αντιπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.
¹ Στον Καναδ±, καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–565–3344 ³
1–800–465–7999.
¹ Στις ±λλες τις χ¹ρες, επικοινων³στε µε το µεταπωλητ³ της IBM ³ τον
εκπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.
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Απαραµτητα εργαλεµα
Για να εγκαταστ³σετε ³ να αϕαιρ²σετε ορισµ²να εξαρτ³µατα, θα
χρειαστεµτε ²να κατσαβµδι µε επµπεδη µ·τη. Ορισµ²να εξαρτ³µατα µπορεµ
να χρει±ζονται και ±λλα εργαλεµα. Εξετ±στε τις οδηγµες που παρ²χονται µε
το εξ±ρτηµα.
Σηµαντικ¶
Πριν εγκαταστ³σετε ²να προαιρετικ¶ εξ±ρτηµα, εκτελ²στε το
ConfigSafe (³ κ±ποια παρ¶µοια εϕαρµογ³) για να ϕωτογραϕµσετε τις
ρυθµµσεις του υπολογιστ³ σας. Με τον τρ¶πο αυτ¶ µπορεµτε να
εξετ±σετε και να συγκρµνετε τις αλλαγ²ς στις ρυθµµσεις µετ± την
εγκατ±σταση του εξαρτ³µατος. Επµσης, αν αντιµετωπµσετε προβλ³µατα
µε τη ρ·θµιση του εξαρτ³µατος µετ± την εγκατ±στασ³ του, το
ConfigSafe σας επιτρ²πει να επαναϕ²ρετε τις προηγο·µενες ρυθµµσεις.
Αν ²χετε προεγκατεστηµ²νο λογισµικ¶, το ConfigSafe αποτ·πωσε τις
αρχικ²ς ρυθµµσεις του υπολογιστ³ σας την πρ¹τη ϕορ± που τον
εκκιν³σατε. uσως µπορεµτε να χρησιµοποι³σετε αυτ²ς τις ρυθµµσεις για
να επαναϕ²ρετε τον υπολογιστ³ στην αρχικ³ του κατ±σταση.
Το ConfigSafe εµναι τµ³µα του προεγκατεστηµ²νου λογισµικο· στον
υπολογιστ³ σας. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες, βλ. Πληροϕορµες για
το λογισµικ¶ σας.

Αν ²χετε επιτραπ²ζιο µοντ²λο, συνεχµστε µε την εν¶τητα “Εγκατ±σταση
προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των στο επιτραπ²ζιο µοντ²λο.” Αν ²χετε µοντ²λο
tower, πηγαµνετε στην εν¶τητα “Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
στο µοντ²λο tower” στη σελµδα 86.

Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των στο
επιτραπ²ζιο µοντ²λο
Οι οδηγµες σε αυτ³ την εν¶τητα θα σας βοηθ³σουν να εγκαταστ³σετε
προαιρετικ± εξαρτ³µατα στον επιτραπ²ζιο υπολογιστ³ σας. Μπορεµτε να
χρησιµοποι³σετε τις πληροϕορµες αυτ²ς για να εγκαταστ³σετε µον±δες
δµσκων και προσαρµογεµς.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των

69

Αϕαµρεση του καλ·µµατος
Πρ²πει να αϕαιρ²σετε το κ±λυµµα για να εντοπµσετε εσωτερικ±
εξαρτ³µατα, ¶πως εµναι η πλακ²τα συστ³µατος, η κ±ρτα riser και οι θ³κες
για µον±δες δµσκων. vταν αποσυνδ²ετε καλ¹δια, σηµει¹στε πο· ³ταν
συνδεδεµ²να ¹στε να τα συνδ²σετε σωστ± αργ¶τερα.
Για να αϕαιρ²σετε το κ±λυµµα:
1. Τερµατµστε το λειτουργικ¶ σ·στηµα, αϕαιρ²στε οποιοδ³ποτε µ²σο
(δισκ²τες, CD ³ ταινµες) απ¶ τις µον±δες και σβ³στε ¶λες τις
συνδεδεµ²νες συσκευ²ς και τον υπολογιστ³.
2. Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια απ¶ τις πρµζες.
3. Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια απ¶ τον υπολογιστ³. Αυτ¶ ισχ·ει για τα
καλ¹δια ρε·µατος, τα καλ¹δια εισ¶δου/εξ¶δου και οποιαδ³ποτε ±λλα
καλ¹δια εµναι συνδεδεµ²να στον υπολογιστ³.
Σηµεµωση: Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τις υποδοχ²ς,
βλ. “Σ·νδεση των καλωδµων του υπολογιστ³” στη
σελµδα 11.
4. Αν υπ±ρχει κλειδαρι± στο κ±λυµµα, ξεκλειδ¹στε την. (Η κλειδαρι± του
καλ·µµατος βρµσκεται στο πµσω µ²ρος του υπολογιστ³ σε ορισµ²να
µοντ²λα.)
Προσοχ³
Αν ²χετε ορµσει κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³, πριν αϕαιρ²σετε το
κ±λυµµα του υπολογιστ³ διαβ±στε τις σηµαντικ²ς πληροϕορµες
στην εν¶τητα “Χρ³ση κωδικο· πρ¶σβασης διαχειριστ³” στη
σελµδα 50.
5. Τραβ³ξτε τις λαβ²ς στις πλευρ²ς του υπολογιστ³, και στη συν²χεια
τραβ³ξτε το κ±λυµµα προς τα εµπρ¶ς µ²χρι να απελευθερωθεµ.
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6. Σηκ¹στε το κ±λυµµα απ¶ τον υπολογιστ³.

Προσοχ³
Για τη σωστ³ λειτουργµα των εσωτερικ¹ν εξαρτηµ±των χρει±ζεται
κατ±λληλος εξαερισµ¶ς. Μην αϕ³νετε τον υπολογιστ³ αναµµ²νο ¶ταν
²χει αϕαιρεθεµ το κ±λυµµα.

Εντοπισµ¶ς εξαρτηµ±των
Αϕο· αϕαιρ²σετε το κ±λυµµα (βλ. “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη
σελµδα 70), θα χρειαστεµ να εντοπµσετε και να αναγνωρµσετε τα εξαρτ³µατα
που βρµσκονται µ²σα στον υπολογιστ³ σας. Το ακ¶λουθο σχ³µα θα σας
βοηθ³σει να εντοπµσετε τα δι±ϕορα εξαρτ³µατα.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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.1/
.2/
.3/
.4/
.5/
.6/
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Μον±δα CD–ROM
∆ιακ¶πτης λειτουργµας
Φωτειν³ ²νδειξη
λειτουργµας
Φωτειν³ ²νδειξη
σκληρο· δµσκου
Θ³κη 2 (3,5 ιντσ¹ν)
Μον±δα σκληρο·
δµσκου
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.7/
.8/
.9/
.10/
.11/

Μον±δα δισκ²τας
Αεραγωγ¶ς
Πλακ²τα συστ³µατος
Προσαρµογ²ας AGP
Κ±ρτα riser

Αναγν¹ριση τµηµ±των της πλακ²τας συστ³µατος
Η πλακ²τα συστ³µατος, που ονοµ±ζεται επµσης µητρικ³ πλακ²τα, εµναι η
κ·ρια πλακ²τα κυκλωµ±των στον υπολογιστ³ σας. Παρ²χει τις βασικ²ς
λειτουργµες του υπολογιστ³ και υποστηρµζει δι±ϕορες συσκευ²ς οι οποµες
²χουν εγκατασταθεµ απ¶ την IBM ³ µπορεµτε να τις εγκαταστ³σετε εσεµς
αργ¶τερα. Το σχ³µα που ακολουθεµ παρουσι±ζει τη θ²ση των διαϕ¶ρων
τµηµ±των της πλακ²τας συστ³µατος.
Σηµεµωση: rνα σχ³µα της πλακ²τας συστ³µατος µε πρ¶σθετες
πληροϕορµες υπ±ρχει επµσης σε µια ετικ²τα στο εσωτερικ¶ του
υπολογιστ³.

.1/
.2/
.3/
.4/
.5/
.6/

Μικροεπεξεργαστ³ς
RIMM 1
RIMM 2
Υποδοχ³ AGP
∆ιακ¶πτης αποκατ±στασης
Μπαταρµα

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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Εντοπισµ¶ς τµηµ±των της κ±ρτας riser
Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει µια κ±ρτα riser ως επ²κταση της πλακ²τας
συστ³µατος. Η κ±ρτα riser περι²χει θ²σεις επ²κτασης που συνδ²ουν τους
προσαρµογεµς στις δι¶δους PCI και ISA και υποδοχ²ς για τις µον±δες IDE
και τις µον±δες δισκ²τας. Τα σχ³µατα που ακολουθο·ν παρουσι±ζουν τις
θ²σεις επ²κτασης και τις υποδοχ²ς στην κ±ρτα riser. Οι υποδοχ²ς PCI
βρµσκονται στο εµπρ¶ς µ²ρος της κ±ρτας riser, εν¹ οι υποδοχ²ς για το
ρε·µα και τις µον±δες IDE βρµσκονται στο πµσω µ²ρος της.

Ορισµ²να µοντ²λα διαθ²τουν κ±ρτα riser µε δ·ο υποδοχ²ς PCI, µµα
υποδοχ³ ISA και µµα υποδοχ³ PCI/ISA. Το σχ³µα που ακολουθεµ
παρουσι±ζει τη θ²ση των υποδοχ¹ν PCI/ISA στην κ±ρτα riser.
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Εγκατ±σταση προσαρµογ²ων
Μπορεµτε να εγκαταστ³σετε δι±ϕορους προσαρµογεµς στις θ²σεις
επ²κτασης της κ±ρτας riser. Για πληροϕορµες σχετικ± µε τη θ²ση της
κ±ρτας riser, βλ. “Εντοπισµ¶ς εξαρτηµ±των” στη σελµδα 71.
Η κ±ρτα riser στο επιτραπ²ζιο µοντ²λο ²χει τ²σσερις υποδοχ²ς PCI.
Ορισµ²να µοντ²λα διαθ²τουν δ·ο υποδοχ²ς PCI, µµα υποδοχ³ ISA και µµα
υποδοχ³ PCI/ISA. Η εν¶τητα αυτ³ παρ²χει πληροϕορµες και οδηγµες για την
εγκατ±σταση προσαρµογ²ων.
Πριν αρχµσετε:
¹ ∆ιαβ±στε τις οδηγµες που συνοδε·ουν το ν²ο προσαρµογ²α.
¹ Σβ³στε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς.
¹ Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια απ¶ τον υπολογιστ³ και αϕαιρ²στε το
κ±λυµµα (βλ. “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 70).

Για να εγκαταστ³σετε ²ναν προσαρµογ²α στην κ±ρτα riser:

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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1. Αϕαιρ²στε τη βµδα και το στ³ριγµα.

2. Αϕαιρ²στε το κ±λυµµα απ¶ την κατ±λληλη θ²ση επ²κτασης.
3. Ακουµπ³στε την προστατευτικ³ συσκευασµα του προσαρµογ²α σε
οποιαδ³ποτε ±βαϕη µεταλλικ³ επιϕ±νεια του υπολογιστ³. Στη συν²χεια,
αϕαιρ²στε τον προσαρµογ²α απ¶ τη συσκευασµα.
4. Εγκαταστ³στε τον προσαρµογ²α.
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5. Τοποθετ³στε το στ³ριγµα και τη βµδα.

Σηµει¹σεις:
1. Αν πρ²πει να συνδ²σετε ²να καλ¹διο απ¶ τον προσαρµογ²α σε µια
µον±δα στη θ³κη 1, 2 ³ 3, βλ. το β³µα 8 στη σελµδα 83 για οδηγµες
σχετικ± µε το π¹ς να περιστρ²ψετε το κουτµ των µον±δων για να
εντοπµσετε την υποδοχ³ της.
2. Αν εγκαθιστ±τε εσωτερικ¶ modem και σκοπε·ετε να χρησιµοποι³σετε
τη λειτουργµα εκκµνησης µ²σω modem, εγκαταστ³στε το στην υποδοχ³
PCI που βρµσκεται στο κ±τω µ²ρος της κ±ρτας riser. Αν αυτ¶ το
καλ¹διο συνδεθεµ λανθασµ²να, ο υπολογιστ³ς µπορεµ να επανεκκινεµται
αυτ¶µατα κ±θε ϕορ± που τον σβ³νετε.
Οι προσαρµογεµς που υποστηρµζονται απ¶ τον υπολογιστ³ σας
χρησιµοποιο·ν την τεχνολογµα Plug and Play, η οποµα επιτρ²πει στον
υπολογιστ³ να ρυθµµζει αυτ¶µατα τους προσαρµογεµς. Για περισσ¶τερες
πληροϕορµες, βλ. “Ενηµ²ρωση των ρυθµµσεων του υπολογιστ³” στη
σελµδα 110.
Επ¶µενες εν²ργειες
¹ Καταγρ±ψτε το ¶νοµα του προσαρµογ²α στο ²ντυπο που παρ²χεται
στο Παρ±ρτηµα B, “Καταγραϕ³ πληροϕορι¹ν σχετικ± µε τον
υπολογιστ³” στη σελµδα 165.
¹ Για να εγκαταστ³σετε ±λλη προαιρετικ³ συσκευ³, µεταβεµτε στην
κατ±λληλη εν¶τητα.
¹ Για να τοποθετ³σετε το κ±λυµµα στη θ²ση του, βλ. “Τοποθ²τηση
του καλ·µµατος του υπολογιστ³ και σ·νδεση των καλωδµων” στη
σελµδα 85.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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Εργασµες µε εσωτερικ²ς µον±δες
Η εν¶τητα αυτ³ παρ²χει πληροϕορµες και οδηγµες για την εγκατ±σταση και
την αϕαµρεση εσωτερικ¹ν µον±δων.

Εσωτερικ²ς µον±δες
Οι εσωτερικ²ς µον±δες εµναι συσκευ²ς που ο υπολογιστ³ς σας χρησιµοποιεµ
για την αν±γνωση και την αποθ³κευση δεδοµ²νων. Μπορεµτε να
προσθ²σετε µον±δες στον υπολογιστ³ σας για να αυξ³σετε τη
χωρητικ¶τητ± του και για να ²χετε τη δυνατ¶τητα να χρησιµοποιεµτε και
±λλα εµδη µ²σων αποθ³κευσης. Ορισµ²να απ¶ τα εµδη µον±δων που εµναι
διαθ²σιµα για τον υπολογιστ³ σας εµναι τα εξ³ς:
¹
¹
¹
¹

Μον±δες
Μον±δες
Μον±δες
Μον±δες

σκληρο· δµσκου
ταινµας
CD–ROM
αϕαιρ²σιµων µ²σων

Οι εσωτερικ²ς µον±δες εγκαθιστ¹νται σε θ³κες (bays). Οι θ³κες
αναγνωρµζονται απ¶ τους αριθµο·ς 1, 2 κ.ο.κ. vταν εγκαθιστ±τε µια
εσωτερικ³ µον±δα, εµναι σηµαντικ¶ να σηµει¹σετε τον τ·πο και το µ²γεθος
της µον±δας που µπορεµτε να εγκαταστ³σετε σε κ±θε θ³κη.
Στο επιτραπ²ζιο µοντ²λο ²χουν εγκατασταθεµ απ¶ την IBM οι ακ¶λουθες
µον±δες:
¹ Μον±δα CD–ROM στη θ³κη 1 (ορισµ²να µοντ²λα)
¹ Μον±δα σκληρο· δµσκου 3,5 ιντσ¹ν στη θ³κη 3
¹ Μον±δα δισκ²τας 3,5 ιντσ¹ν στη θ³κη 4
Αν δεν ²χουν εγκατασταθεµ µον±δες στις θ³κες 1 και 2 υπ±ρχει ²να
κ±λυµµα προστασµας απ¶ το στατικ¶ ηλεκτρισµ¶.
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Προδιαγραϕ²ς µον±δων
Ο πµνακας που ακολουθεµ περιγρ±ϕει ορισµ²νες απ¶ τις µον±δες που
µπορεµτε να εγκαταστ³σετε σε κ±θε θ³κη και τους περιορισµο·ς στο ·ψος
τους.
Θ³κη 1 – Μ²γιστο ·ψος: 41,3 mm

Μον±δα CD–ROM
(περιλαµβ±νεται σε ορισµ²να
µοντ²λα)
Μον±δα σκληρο· δµσκου 5,25
ιντσ¹ν

Θ³κη 2 – Μ²γιστο ·ψος: 25,4 mm

Μον±δα σκληρο· δµσκου 3,5
ιντσ¹ν
Μον±δα ταινµας 3,5 ιντσ¹ν

Θ³κη 3 – Μ²γιστο ·ψος: 25,4 mm

Μον±δα σκληρο· δµσκου 3,5
ιντσ¹ν (προεγκατεστηµ²νη)

Θ³κη 4 – Μ²γιστο ·ψος: 25,4 mm

Μον±δα δισκ²τας 3,5 ιντσ¹ν
(προεγκατεστηµ²νη)

Σηµει¹σεις:
1. ∆εν µπορεµτε να εγκαταστ³σετε µον±δες που ²χουν ·ψος περισσ¶τερο
απ¶ 41,3 mm.
2. Οι µον±δες αϕαιρ²σιµων µ²σων (δισκ²τας, ταινµας, CD) πρ²πει να
εγκατασταθο·ν στις θ³κες στις οποµες υπ±ρχει πρ¶σβαση απ¶ το
εξωτερικ¶ του υπολογιστ³, δηλαδ³ στις θ³κες 1 ³ 2.
3. Σε αυτ¶ τον υπολογιστ³ µπορεµ να εγκατασταθεµ µ¶νο µµα µον±δα
δισκ²τας.
4. Για να εγκαταστ³σετε σωστ± µια µον±δα 3,5 ιντσ¹ν στη θ³κη 1, θα
πρ²πει να χρησιµοποι³σετε ²να ειδικ¶ εξ±ρτηµα που την µετατρ²πει σε
µον±δα 5,25 ιντσ¹ν.

Καλ¹δια ρε·µατος και σ³µατος για τις εσωτερικ²ς µον±δες
Ο υπολογιστ³ς σας χρησιµοποιεµ καλ¹δια για τη σ·νδεση µον±δων IDE µε
το ρε·µα και µε την κ±ρτα riser. Παρ²χονται τα ακ¶λουθα καλ¹δια:
¹ Οι περισσ¶τερες µον±δες συνδ²ονται µε την πηγ³ ρε·µατος µε
καλ¹δια ρε·µατος τεσσ±ρων αγωγ¹ν. Στις ±κρες αυτ¹ν των καλωδµων
βρµσκονται πλαστικ± β·σµατα που συνδ²ονται σε διαϕορετικ²ς
µον±δες. Αυτ± τα β·σµατα ²χουν δι±ϕορα µεγ²θη. Επµσης, ορισµ²να
καλ¹δια ρε·µατος συνδ²ονται στην πλακ²τα συστ³µατος.
¹ Επµπεδα καλ¹δια σ³µατος, που ονοµ±ζονται επµσης ταινιωτ± καλ¹δια,
συνδ²ουν τις µον±δες IDE και τις µον±δες δισκ²τας στην κ±ρτα riser.
Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει καλ¹δια σ³µατος σε δ·ο µεγ²θη:
Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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– Το πιο πλατ· καλ¹διο σ³µατος ²χει δ·ο ³ τρµα β·σµατα.
- Αν το καλ¹διο ²χει τρµα β·σµατα, ²να απ¶ αυτ± συνδ²εται στη
µον±δα, ²να εµναι εϕεδρικ¶ και το τρµτο συνδ²εται στην
υποδοχ³ IDE στην κ±ρτα riser.
- Αν το καλ¹διο ²χει δ·ο β·σµατα, το ²να απ¶ αυτ± συνδ²εται
στη µον±δα και το ±λλο στην υποδοχ³ IDE στην κ±ρτα riser.
Σηµαντικ¶
Αν θ²λετε να προσθ²σετε µια συσκευ³, και ο υπολογιστ³ς
σας δεν περι²χει προεγκατεστηµ²νη µον±δα CD–ROM, θα
χρειαστεµτε ²να δε·τερο καλ¹διο µε τρµα β·σµατα. Αν
πρ¶κειται να αντικαταστ³σετε το υπ±ρχον καλ¹διο
σ³µατος ³ να προσθ²σετε δε·τερο σκληρ¶ δµσκο, θα
χρειαστεµτε ²να καλ¹διο σ³µατος ATA 66, 80 αγωγ¹ν. Τα
καλ¹δια σ³µατος ATA 66 χρησιµοποιο·ν χρωµατικο·ς
κ¹δικες. Το µπλε β·σµα συνδ²εται στην κ±ρτα riser, το
µα·ρο στην κ·ρια συσκευ³ (master) και το γκρι µεσαµο
β·σµα συνδ²εται στη δευτερε·ουσα συσκευ³, που
ονοµ±ζεται επµσης εξαρτ¹µενη συσκευ³ (slave).
Αν ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει µον±δα CD–ROM, θα ²χει
και ²να καλ¹διο σ³µατος ATA 33. vµως, αν πρ¶κειται να
εγκαταστ³σετε σκληρ¶ δµσκο ATA 66 και θ²λετε να
εκµεταλλευτεµτε τις υψηλ²ς ταχ·τητες, θα πρ²πει να
προµηθευτεµτε ²να καλ¹διο σ³µατος ATA 66, να αλλ±ξετε
τη συσκευ³ CD–ROM σε δευτερε·ουσα και να τη
συνδ²σετε στο γκρι µεσαµο β·σµα. Ο σκληρ¶ς δµσκος θα
λειτουργεµ µε τη συχν¶τητα των 66 MHz, αλλ± η µον±δα
CD–ROM θα εξακολουθ³σει να λειτουργεµ µε τη
συχν¶τητα ATA 33.
– Το πιο στεν¶ καλ¹διο σ³µατος ²χει δ·ο β·σµατα για τη σ·νδεση
της µον±δας δισκ²τας στην αντµστοιχη υποδοχ³ της κ±ρτας riser.
Σηµεµωση: Για να εντοπµσετε τις υποδοχ²ς στην κ±ρτα riser, βλ.
“Εντοπισµ¶ς τµηµ±των της κ±ρτας riser” στη σελµδα 74.
Ακολουθο·ν ορισµ²να σηµαντικ± σηµεµα που πρ²πει να θυµ±στε ¶ταν
συνδ²ετε καλ¹δια ρε·µατος και σ³µατος σε εσωτερικ²ς µον±δες:
¹ Οι προεγκατεστηµ²νες µον±δες ²χουν τα δικ± τους καλ¹δια ρε·µατος
και σ³µατος. Αν αντικαταστ³σετε τις µον±δες, εµναι σηµαντικ¶ να
θυµ±στε ποιο καλ¹διο ³ταν συνδεδεµ²νο σε ποια µον±δα.
¹ vταν εγκαθιστ±τε µια µον±δα, βεβαιωθεµτε ¶τι το β·σµα στο ±κρο του
καλωδµου σ³µατος ²χει συνδεθεµ στη µον±δα. Επµσης, βεβαιωθεµτε ¶τι
το β·σµα στο ±λλο ±κρο ²χει συνδεθεµ στην πλακ²τα συστ³µατος. rτσι
µει¹νονται οι παρεµβολ²ς απ¶ τον υπολογιστ³.
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¹ Αν δ·ο συσκευ²ς IDE συνδ²ονται στο µδιο καλ¹διο, µµα απ¶ αυτ²ς θα
πρ²πει να οριστεµ ως κ·ρια συσκευ³ και η ±λλη ως δευτερε·ουσα ³
εξαρτ¹µενη. ∆ιαϕορετικ±, το σ·στηµα µπορεµ να µην αναγνωρµζει µια
απ¶ τις συσκευ²ς IDE. Ο χαρακτηρισµ¶ς ως κ·ρια ³ εξαρτ¹µενη
καθορµζεται απ¶ τη θ²ση εν¶ς διακ¶πτη στη συσκευ³ IDE.
¹ Αν δ·ο συσκευ²ς IDE συνδ²ονται στο µδιο καλ¹διο σ³µατος και µ¶νο
µµα απ¶ αυτ²ς εµναι µον±δα σκληρο· δµσκου, η µον±δα σκληρο· δµσκου
πρ²πει να οριστεµ ως κ·ρια συσκευ³.
¹ Αν µ¶νο µµα συσκευ³ IDE συνδ²εται στο καλ¹διο, πρ²πει να οριστεµ ως
κ·ρια.
Για βο³θεια στην επιλογ³ µον±δων, καλωδµων και ±λλων συσκευ¹ν για τον
υπολογιστ³ σας, κ±ντε ²να απ¶ τα εξ³ς:
¹ Στις Η.Π.Α., καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–IBM–2YOU (1–800–426–2968),
τον µεταπωλητ³ της IBM ³ τον αντιπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.
¹ Στον Καναδ±, καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–565–3344 ³
1–800–465–7999.
¹ Στις ±λλες τις χ¹ρες, επικοινων³στε µε το µεταπωλητ³ της IBM ³ τον
εκπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.

Εγκατ±σταση µον±δας
Ο υπολογιστ³ς σας παρ²χεται µε δ·ο µον±δες προεγκατεστηµ²νες στις
θ³κες 3 και 4. Μπορεµ επµσης να υπ±ρχουν προεγκατεστηµ²νες µον±δες
στις θ³κες 1 και 2. Οι θ³κες στις οποµες δεν υπ±ρχουν προεγκατεστηµ²νες
µον±δες ²χουν ²να µεταλλικ¶ κ±λυµµα στο εσωτερικ¶ του υπολογιστ³ και
²να πλαστικ¶ κ±λυµµα στο εξωτερικ¶ του. Πριν εγκαταστ³σετε µια µον±δα,
πρ²πει να αϕαιρ²σετε αυτ± τα καλ·µµατα. Επµσης, πρ²πει να περιστρ²ψετε
το κουτµ των µον±δων.
Πριν ξεκιν³σετε
¹ ∆ιαβ±στε τις οδηγµες που συνοδε·ουν τη µον±δα που θ²λετε να
εγκαταστ³σετε.
¹ Σβ³στε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς.
¹ Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια απ¶ τον υπολογιστ³ και αϕαιρ²στε το
κ±λυµµα (βλ. “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 70).

Σηµει¹σεις:
¹ Για να εγκαταστ³σετε µια µον±δα 3,5 ιντσ¹ν στη θ³κη 1, πρ²πει
εγκαταστ³σετε ²να εξ±ρτηµα µετατροπ³ς (Αριθµ¶ς τεµαχµου IBM
70G8165). Επµσης, θα χρειαστεµτε ²να καλ¹διο για να την συνδ²σετε
στη µον±δα σκληρο· δµσκου.
Για να εγκαταστ³σετε µια µον±δα στη θ³κη 1 ³ 2:
Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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1. Εντοπµστε το σωστ¶ πλαστικ¶ κ±λυµµα στο εξωτερικ¶ του υπολογιστ³.
2. Χρησιµοποι³στε την ±κρη εν¶ς κατσαβιδιο· για να τραβ³ξετε προς τα
²ξω το πλαστικ¶ κ±λυµµα, µ²χρι να απελευθερωθεµ η ασϕ±λεια στην
αριστερ³ (¶πως κοιτ±τε τον υπολογιστ³) πλευρ±.
3. Γλιστρ³στε το κ±λυµµα προς τη θ³κη της µον±δας δισκ²τας και
αϕαιρ²στε το.

Σηµεµωση: Φυλ±ξτε το κ±λυµµα που αϕαιρ²σατε για πιθαν³
µελλοντικ³ χρ³ση.
4. rχοντας µπροστ± σας το εµπρ¶ς µ²ρος του υπολογιστ³, σπρ¹ξτε τις
ασϕ±λειες στις δ·ο πλευρ²ς του µεταλλικο· καλ·µµατος µ²χρι να
λυγµσει.
5. Σηκ¹στε πρ¹τα τη µµα πλευρ± και µετ± την ±λλη.

Σηµεµωση: Για να αϕαιρ²σετε το µεταλλικ¶ κ±λυµµα της θ³κης 2,
µπορεµ να χρειαστεµ να αϕαιρ²σετε πρ¹τα το κ±λυµµα της
θ³κης 1.
6. Ακουµπ³στε την προστατευτικ³ συσκευασµα της ν²ας µον±δας σε
οποιαδ³ποτε ±βαϕη µεταλλικ³ επιϕ±νεια και στη συν²χεια αϕαιρ²στε
τη µον±δα απ¶ τη συσκευασµα.
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7. Απασϕαλµστε την πλαστικ³ ασϕ±λεια που στερε¹νει το κουτµ των
µον±δων στο περµβληµα του υπολογιστ³.
8. Περιστρ²ψτε προσεκτικ± το κουτµ ²ξω απ¶ τον υπολογιστ³ προς την
παροχ³ ρε·µατος. Το κουτµ θα τραβηχτεµ προς τα πµσω µ²χρι να
ακουµπ³σει π±νω στο περµβληµα του υπολογιστ³.

Σηµεµωση: Αϕ³στε τα καλ¹δια συνδεδεµ²να.
9. Τοποθετ³στε τη µον±δα στη θ³κη που θ²λετε. Σηµει¹στε ¶τι το κουτµ
εµναι γυρισµ²νο αν±ποδα, εποµ²νως πρ²πει να τοποθετ³σετε και τη
µον±δα αν±ποδα. Στη συν²χεια τοποθετ³στε και σϕµξτε τις βµδες για να
την στερε¹σετε.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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10. Συνδ²στε το καλ¹διο σ³µατος στην υποδοχ³ IDE της κ±ρτας riser.

Σηµεµωση: Βλ. “Εντοπισµ¶ς τµηµ±των της κ±ρτας riser” στη
σελµδα 74 για ²να δι±γραµµα των θ²σεων των υποδοχ¹ν
στην κ±ρτα riser.
11. Συνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια στη µον±δα.
Σηµεµωση: Αν εγκαταστ³σατε περισσ¶τερες απ¶ µµα µον±δες,
συνδ²στε τα καλ¹δια πρ¹τα στη µον±δα που βρµσκεται πιο
κ±τω και µετ± στις ±λλες.

12. Τοποθετ³στε το κουτµ στη θ²ση του.
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Επ¶µενες εν²ργειες:
¹ Καταγρ±ψτε τις µον±δες που εγκαταστ³σατε στο ειδικ¶ ²ντυπο στο
Παρ±ρτηµα B, “Καταγραϕ³ πληροϕορι¹ν σχετικ± µε τον
υπολογιστ³” στη σελµδα 165.
¹ Για να εγκαταστ³σετε ±λλη προαιρετικ³ συσκευ³, µεταβεµτε στην
κατ±λληλη εν¶τητα.
¹ Για να τοποθετ³σετε το κ±λυµµα στη θ²ση του, βλ. “Τοποθ²τηση
του καλ·µµατος του υπολογιστ³ και σ·νδεση των καλωδµων” στη
σελµδα 85.

Τοποθ²τηση του καλ·µµατος του υπολογιστ³ και
σ·νδεση των καλωδµων
Για να τοποθετ³σετε το κ±λυµµα στον υπολογιστ³ και να συνδ²σετε τα
καλ¹δια:
1. Βεβαιωθεµτε ¶τι ¶λα τα εξαρτ³µατα ²χουν συνδεθεµ σωστ± και ¶τι δεν
²χετε αϕ³σει εργαλεµα ³ βµδες στο εσωτερικ¶ του υπολογιστ³.
2. Τακτοποι³στε τα καλ¹δια για να µην εµποδµζουν την τοποθ²τηση του
καλ·µµατος.
3. Κρατ¹ντας το κ±λυµµα και απ¶ τις δ·ο πλευρ²ς του, τοποθετ³στε το
π±νω απ¶ τον υπολογιστ³ και σπρ¹ξτε το προς τα πµσω µ²χρι να
στερεωθεµ στη θ²ση του.

4. Αν υπ±ρχει κλειδαρι± στο πµσω µ²ρος του υπολογιστ³, κλειδ¹στε το
κ±λυµµα.
5. Συνδ²στε τα εξωτερικ± καλ¹δια στον υπολογιστ³.
6. Συνδ²στε τα καλ¹δια ρε·µατος σε σωστ± γειωµ²νες ηλεκτρικ²ς πρµζες.
7. Ενηµερ¹στε τις ρυθµµσεις του υπολογιστ³. Για περισσ¶τερες
πληροϕορµες, βλ. “Ενηµ²ρωση των ρυθµµσεων του υπολογιστ³” στη
σελµδα 110.
Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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Σηµεµωση: Αν κατ± την επ¶µενη εκκµνηση του υπολογιστ³ εµϕανιστεµ ²να
µ³νυµα σϕ±λµατος σχετικ± µε την αϕαµρεση του καλ·µµατος,
πρ²πει να καταχωρ³σετε τον κωδικ¶ πρ¶σβασης διαχειριστ³.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες, βλ. “Χρ³ση κωδικ¹ν
πρ¶σβασης” στη σελµδα 47.
Επ¶µενες εν²ργειες
Για να ολοκληρ¹σετε την εγκατ±σταση, βλ. “Ολοκλ³ρωση της
εγκατ±στασης” στη σελµδα 109.

Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των στο
µοντ²λο tower
Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε τις πληροϕορµες και τις οδηγµες σε αυτ³ την
εν¶τητα για να εγκαταστ³σετε µον±δες δµσκων και προσαρµογεµς σε ²να
µοντ²λο tower.

Αϕαµρεση του καλ·µµατος
Για να αϕαιρ²σετε το κ±λυµµα:
1. Τερµατµστε το λειτουργικ¶ σ·στηµα, αϕαιρ²στε οποιοδ³ποτε µ²σο
(δισκ²τες, CD ³ ταινµες) απ¶ τις µον±δες και σβ³στε ¶λες τις
συνδεδεµ²νες συσκευ²ς και τον υπολογιστ³.
2. Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια απ¶ τις πρµζες.
3. Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια απ¶ τον υπολογιστ³. Αυτ¶ ισχ·ει για τα
καλ¹δια ρε·µατος, τα καλ¹δια εισ¶δου/εξ¶δου και οποιαδ³ποτε ±λλα
καλ¹δια εµναι συνδεδεµ²να στον υπολογιστ³.
4. Αν υπ±ρχει κλειδαρι± στο κ±λυµµα, ξεκλειδ¹στε την. (Η κλειδαρι± του
καλ·µµατος βρµσκεται στο πµσω µ²ρος του υπολογιστ³ σε ορισµ²να
µοντ²λα.)
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5. Εντοπµστε την ασϕ±λεια του καλ·µµατος στην πµσω πλευρ± του
υπολογιστ³ και σπρ¹ξτε το κ±λυµµα προς το εµπρ¶ς µ²ρος του
υπολογιστ³. Σηκ¹στε το κ±λυµµα για να το αϕαιρ²σετε.

Σηµεµωση: Οι εργασµες σας στο εσωτερικ¶ του υπολογιστ³ θα
διευκολυνθο·ν αν τον τοποθετ³σετε µε την πλευρ± του προς
τα επ±νω.
Προσοχ³
Για τη σωστ³ λειτουργµα των εσωτερικ¹ν εξαρτηµ±των χρει±ζεται
κατ±λληλος εξαερισµ¶ς. Μην αϕ³νετε τον υπολογιστ³ αναµµ²νο ¶ταν
²χει αϕαιρεθεµ το κ±λυµµα.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των

87

Εντοπισµ¶ς εξαρτηµ±των
Αϕο· αϕαιρ²σετε το κ±λυµµα (βλ. “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη
σελµδα 86), θα χρειαστεµ να εντοπµσετε και να αναγνωρµσετε τα εξαρτ³µατα
που βρµσκονται µ²σα στον υπολογιστ³ σας. Το ακ¶λουθο σχ³µα θα σας
βοηθ³σει να εντοπµσετε τα δι±ϕορα εξαρτ³µατα. Ο υπολογιστ³ς σας µπορεµ
να διαϕ²ρει απ¶ αυτ¶ν που παρουσι±ζεται στο σχ³µα.

.1/
.2/
.3/
.4/
.5/
.6/
.7/
.8/
.9/

Κουτµ για τις θ³κες 1 ²ως 4
Πλακ²τα συστ³µατος
Κ±ρτα riser
Προσαρµογ²ας
Θ²σεις επ²κτασης
Κουτµ για τις θ³κες 5 και 6
Μον±δα σκληρο· δµσκου στη θ³κη 6
Θ³κη 5
Παροχ³ ρε·µατος

Αναγν¹ριση τµηµ±των της πλακ²τας συστ³µατος
Η πλακ²τα συστ³µατος, που ονοµ±ζεται επµσης µητρικ³ πλακ²τα, εµναι η
κ·ρια πλακ²τα κυκλωµ±των στον υπολογιστ³ σας. Παρ²χει τις βασικ²ς
λειτουργµες του υπολογιστ³ και υποστηρµζει δι±ϕορες συσκευ²ς οι οποµες
²χουν εγκατασταθεµ απ¶ την IBM ³ µπορεµτε να τις εγκαταστ³σετε εσεµς
αργ¶τερα. Το σχ³µα που ακολουθεµ παρουσι±ζει τη θ²ση των διαϕ¶ρων
τµηµ±των της πλακ²τας συστ³µατος.
Σηµεµωση: rνα σχ³µα της πλακ²τας συστ³µατος µε πρ¶σθετες
πληροϕορµες υπ±ρχει επµσης σε µια ετικ²τα στο εσωτερικ¶ του
υπολογιστ³.
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.1/
.2/
.3/
.4/
.5/
.6/

Μικροεπεξεργαστ³ς
RIMM 1
RIMM 2
Υποδοχ³ AGP
∆ιακ¶πτης αποκατ±στασης
Μπαταρµα

Εντοπισµ¶ς τµηµ±των της κ±ρτας riser
Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει µια κ±ρτα riser ως επ²κταση της πλακ²τας
συστ³µατος. Η κ±ρτα riser περι²χει θ²σεις επ²κτασης που συνδ²ουν τους
προσαρµογεµς στις δι¶δους PCI και υποδοχ²ς για τις µον±δες δισκ²τας και
τις µον±δες IDE.
Το σχ³µα που ακολουθεµ παρουσι±ζει τις θ²σεις επ²κτασης και τις
υποδοχ²ς στην κ±ρτα riser. Οι υποδοχ²ς τις µον±δες δισκ²τας και τις
µον±δες IDE βρµσκονται στο πµσω µ²ρος της κ±ρτας riser. vταν
εγκαθιστ±τε µον±δες δµσκων, ανατρ²ξτε στο ακ¶λουθο σχ³µα για να
εντοπµσετε τις κατ±λληλες υποδοχ²ς.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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Εγκατ±σταση προσαρµογ²ων
Μπορεµτε να εγκαταστ³σετε δι±ϕορους προσαρµογεµς στις θ²σεις
επ²κτασης της κ±ρτας riser. Για πληροϕορµες σχετικ± µε τη θ²ση της
κ±ρτας riser, βλ. “Εντοπισµ¶ς εξαρτηµ±των” στη σελµδα 88.
Η κ±ρτα riser στο µοντ²λο tower ²χει ²ξη υποδοχ²ς PCI.
Σηµεµωση: Αν εγκαθιστ±τε ²ναν προσαρµογ²α δικτ·ου µε υποστ³ριξη
Wake on LAN, συνδ²στε το καλ¹διο Wake on LAN που
συνοδε·ει τον προσαρµογ²α στην υποδοχ³ Wake on LAN στην
πλακ²τα συστ³µατος. Αν θ²λετε επµσης να χρησιµοποι³σετε τη
λειτουργµα Alert on LAN, θα πρ²πει να εγκαταστ³σετε τον
προσαρµογ²α δικτ·ου στην υποδοχ³ PCI που βρµσκεται πιο
κοντ± στην πλακ²τα συστ³µατος.
Πριν αρχµσετε:
¹ ∆ιαβ±στε τις οδηγµες που συνοδε·ουν το ν²ο προσαρµογ²α.
¹ Σβ³στε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς.
¹ Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια απ¶ τον υπολογιστ³ και αϕαιρ²στε το
κ±λυµµα (βλ. “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 86).
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Για να εγκαταστ³σετε ²ναν προσαρµογ²α στον υπολογιστ³ σας:
Στα ακ¶λουθα σχ³µατα παρουσι±ζεται ο υπολογιστ³ς ¶ταν ²χει
τοποθετηθεµ στη µµα πλευρ± του. Για να εγκαταστ³σετε ²ναν
προσαρµογ²α στην κ±ρτα riser:
1. Αϕαιρ²στε τη βµδα και το στ³ριγµα.

2. Αϕαιρ²στε το κ±λυµµα απ¶ την κατ±λληλη θ²ση επ²κτασης.
Ακουµπ³στε την προστατευτικ³ συσκευασµα του προσαρµογ²α σε
οποιαδ³ποτε ±βαϕη µεταλλικ³ επιϕ±νεια του υπολογιστ³. Στη συν²χεια,
αϕαιρ²στε τον προσαρµογ²α απ¶ τη συσκευασµα. Εγκαταστ³στε τον
προσαρµογ²α.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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3. Τοποθετ³στε το στ³ριγµα και τη βµδα.

4. Αν εγκαταστ³σατε προσαρµογ²α που χρησιµοποιεµ τη λειτουργµα Wake
on LAN ³ Alert on LAN, συνδ²στε το καλ¹διο απ¶ την κ±ρτα riser στον
προσαρµογ²α. Βλ. σελµδα 89 για να εντοπµσετε τις υποδοχ²ς Wake on
LAN και Alert on LAN.
Οι προσαρµογεµς που υποστηρµζονται απ¶ τον υπολογιστ³ σας
χρησιµοποιο·ν την τεχνολογµα Plug and Play, η οποµα επιτρ²πει στον
υπολογιστ³ να ρυθµµζει αυτ¶µατα τους προσαρµογεµς. Για περισσ¶τερες
πληροϕορµες, βλ. “Ενηµ²ρωση των ρυθµµσεων του υπολογιστ³” στη
σελµδα 110.
Επ¶µενες εν²ργειες
¹ Καταγρ±ψτε το ¶νοµα του προσαρµογ²α στο ²ντυπο που παρ²χεται
στο Παρ±ρτηµα B, “Καταγραϕ³ πληροϕορι¹ν σχετικ± µε τον
υπολογιστ³” στη σελµδα 165.
¹ Για να εγκαταστ³σετε ±λλη προαιρετικ³ συσκευ³, µεταβεµτε στην
κατ±λληλη εν¶τητα.
¹ Για να τοποθετ³σετε το κ±λυµµα στη θ²ση του, βλ. “Τοποθ²τηση
του καλ·µµατος του υπολογιστ³ και σ·νδεση των καλωδµων” στη
σελµδα 103.

Εργασµες µε εσωτερικ²ς µον±δες
Η εν¶τητα αυτ³ παρ²χει πληροϕορµες και οδηγµες για την εγκατ±σταση και
την αϕαµρεση εσωτερικ¹ν µον±δων.
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Εσωτερικ²ς µον±δες
Οι εσωτερικ²ς µον±δες εµναι συσκευ²ς που ο υπολογιστ³ς σας χρησιµοποιεµ
για την αν±γνωση και την αποθ³κευση δεδοµ²νων. Μπορεµτε να
προσθ²σετε µον±δες στον υπολογιστ³ σας για να αυξ³σετε τη
χωρητικ¶τητ± του και για να ²χετε τη δυνατ¶τητα να χρησιµοποιεµτε και
±λλα εµδη µ²σων αποθ³κευσης. Ορισµ²να απ¶ τα εµδη µον±δων που εµναι
διαθ²σιµα για τον υπολογιστ³ σας εµναι τα εξ³ς:
¹
¹
¹
¹

Μον±δες
Μον±δες
Μον±δες
Μον±δες

σκληρο· δµσκου
ταινµας
CD–ROM
αϕαιρ²σιµων µ²σων

Οι εσωτερικ²ς µον±δες εγκαθιστ¹νται σε θ³κες (bays). Οι θ³κες
αναγνωρµζονται απ¶ τους αριθµο·ς 1, 2 κ.ο.κ. vταν εγκαθιστ±τε µια
εσωτερικ³ µον±δα, εµναι σηµαντικ¶ να σηµει¹σετε τον τ·πο και το µ²γεθος
της µον±δας που µπορεµτε να εγκαταστ³σετε σε κ±θε θ³κη.
Στο µοντ²λο tower ²χουν εγκατασταθεµ απ¶ την IBM οι ακ¶λουθες µον±δες:
¹ Μον±δα CD–ROM στη θ³κη 1 (ορισµ²να µοντ²λα)
¹ Μον±δα δισκ²τας 3,5 ιντσ¹ν στη θ³κη 4
¹ Μον±δα σκληρο· δµσκου 3,5 ιντσ¹ν στη θ³κη 6

Προδιαγραϕ²ς µον±δων
Ο πµνακας που ακολουθεµ περιγρ±ϕει τις µον±δες που µπορεµτε να
εγκαταστ³σετε σε κ±θε θ³κη και τους περιορισµο·ς στο ·ψος τους.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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Θ³κη 1 – Μ²γιστο ·ψος: 41,3 mm

Μον±δα CD–ROM
(περιλαµβ±νεται σε ορισµ²να
µοντ²λα)
Μον±δα σκληρο· δµσκου 5,25
ιντσ¹ν

Θ³κη 2 – Μ²γιστο ·ψος: 41,3 mm

Μον±δα σκληρο· δµσκου 5,25
ιντσ¹ν
Μον±δα σκληρο· δµσκου 3,5
ιντσ¹ν (χρει±ζεται στ³ριγµα)

Θ³κη 3 – Μ²γιστο ·ψος: 25,4 mm

Μον±δα σκληρο· δµσκου 3,5
ιντσ¹ν

Θ³κη 4 – Μ²γιστο ·ψος: 25,4 mm

Μον±δα δισκ²τας 3,5 ιντσ¹ν
(προεγκατεστηµ²νη)

Θ³κη 5 – Μ²γιστο ·ψος: 25,4 mm

Μον±δα σκληρο· δµσκου

Θ³κη 6 – Μ²γιστο ·ψος: 25,4 mm

Μον±δα σκληρο· δµσκου

Σηµει¹σεις:
1. ∆εν µπορεµτε να εγκαταστ³σετε µον±δες που ²χουν ·ψος περισσ¶τερο
απ¶ 41,3 mm.
2. Οι µον±δες αϕαιρ²σιµων µ²σων (δισκ²τας, ταινµας, CD) πρ²πει να
εγκατασταθο·ν στις θ³κες στις οποµες υπ±ρχει πρ¶σβαση απ¶ το
εξωτερικ¶ του υπολογιστ³, δηλαδ³ στις θ³κες 1, 2, 3 ³ 4.
3. Μπορεµτε να εγκαταστ³σετε µµα µ¶νο µον±δα δισκ²τας.
4. Για να εγκαταστ³σετε σωστ± µια µον±δα 3,5 ιντσ¹ν στη θ³κη 1 ³ 2, θα
πρ²πει να χρησιµοποι³σετε ²να ειδικ¶ εξ±ρτηµα που την µετατρ²πει σε
µον±δα 5,25 ιντσ¹ν (Αριθµ¶ς τεµαχµου IBM 70G8165).

Καλ¹δια ρε·µατος και σ³µατος για τις εσωτερικ²ς µον±δες
Ο υπολογιστ³ς σας χρησιµοποιεµ καλ¹δια για τη σ·νδεση µον±δων IDE µε
το ρε·µα και µε την κ±ρτα riser. Παρ²χονται τα ακ¶λουθα καλ¹δια:
¹ Οι περισσ¶τερες µον±δες συνδ²ονται µε την πηγ³ ρε·µατος µε
καλ¹δια ρε·µατος τεσσ±ρων αγωγ¹ν. Στις ±κρες αυτ¹ν των καλωδµων
βρµσκονται πλαστικ± β·σµατα που συνδ²ονται σε διαϕορετικ²ς
µον±δες. Αυτ± τα β·σµατα ²χουν δι±ϕορα µεγ²θη. Επµσης, ορισµ²να
καλ¹δια ρε·µατος συνδ²ονται στην πλακ²τα συστ³µατος.
¹ Επµπεδα καλ¹δια σ³µατος, που ονοµ±ζονται επµσης ταινιωτ± καλ¹δια,
συνδ²ουν τις µον±δες IDE και τις µον±δες δισκ²τας στην κ±ρτα riser.
Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει καλ¹δια σ³µατος σε δ·ο µεγ²θη:
– Το πιο πλατ· καλ¹διο σ³µατος ²χει δ·ο ³ τρµα β·σµατα.
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- Αν το καλ¹διο ²χει τρµα β·σµατα, ²να απ¶ αυτ± συνδ²εται στη
µον±δα, ²να εµναι εϕεδρικ¶ και το τρµτο συνδ²εται στην
υποδοχ³ IDE στην κ±ρτα riser.
- Αν το καλ¹διο ²χει δ·ο β·σµατα, το ²να απ¶ αυτ± συνδ²εται
στη µον±δα και το ±λλο στην υποδοχ³ IDE στην κ±ρτα riser.
Σηµαντικ¶
Αν θ²λετε να προσθ²σετε µια συσκευ³, και ο υπολογιστ³ς
σας δεν περι²χει προεγκατεστηµ²νη µον±δα CD–ROM, θα
χρειαστεµτε ²να δε·τερο καλ¹διο µε τρµα β·σµατα. Αν
πρ¶κειται να αντικαταστ³σετε το υπ±ρχον καλ¹διο
σ³µατος ³ να προσθ²σετε δε·τερο σκληρ¶ δµσκο, θα
χρειαστεµτε ²να καλ¹διο σ³µατος ATA 66, 80 αγωγ¹ν. Τα
καλ¹δια σ³µατος ATA 66 χρησιµοποιο·ν χρωµατικο·ς
κ¹δικες. Το µπλε β·σµα συνδ²εται στην κ±ρτα riser, το
µα·ρο στην κ·ρια συσκευ³ (master) και το γκρι µεσαµο
β·σµα συνδ²εται στη δευτερε·ουσα συσκευ³, που
ονοµ±ζεται επµσης εξαρτ¹µενη συσκευ³ (slave).
Αν ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει µον±δα CD–ROM, θα ²χει
και ²να καλ¹διο σ³µατος ATA 33. vµως, αν πρ¶κειται να
εγκαταστ³σετε σκληρ¶ δµσκο ATA 66 και θ²λετε να
εκµεταλλευτεµτε τις υψηλ²ς ταχ·τητες, θα πρ²πει να
προµηθευτεµτε ²να καλ¹διο σ³µατος ATA 66, να αλλ±ξετε
τη συσκευ³ CD–ROM σε δευτερε·ουσα και να τη
συνδ²σετε στο γκρι µεσαµο β·σµα. Ο σκληρ¶ς δµσκος θα
λειτουργεµ µε τη συχν¶τητα των 66 MHz, αλλ± η µον±δα
CD–ROM θα εξακολουθ³σει να λειτουργεµ µε τη
συχν¶τητα ATA 33.
– Το πιο στεν¶ καλ¹διο σ³µατος ²χει δ·ο β·σµατα για τη σ·νδεση
της µον±δας δισκ²τας στην αντµστοιχη υποδοχ³ της κ±ρτας riser.
Σηµεµωση: Για να εντοπµσετε τις υποδοχ²ς στην κ±ρτα riser, βλ.
“Εντοπισµ¶ς τµηµ±των της κ±ρτας riser” στη σελµδα 89.
Ακολουθο·ν ορισµ²να σηµαντικ± σηµεµα που πρ²πει να θυµ±στε ¶ταν
συνδ²ετε καλ¹δια ρε·µατος και σ³µατος σε εσωτερικ²ς µον±δες:
¹ Οι προεγκατεστηµ²νες µον±δες ²χουν τα δικ± τους καλ¹δια ρε·µατος
και σ³µατος. Αν αντικαταστ³σετε τις µον±δες, εµναι σηµαντικ¶ να
θυµ±στε ποιο καλ¹διο ³ταν συνδεδεµ²νο σε ποια µον±δα.
¹ vταν εγκαθιστ±τε µια µον±δα, βεβαιωθεµτε ¶τι το β·σµα στο ±κρο του
καλωδµου σ³µατος ²χει συνδεθεµ στη µον±δα. Επµσης, βεβαιωθεµτε ¶τι
το β·σµα στο ±λλο ±κρο ²χει συνδεθεµ στην κ±ρτα riser. rτσι
µει¹νονται οι παρεµβολ²ς απ¶ τον υπολογιστ³.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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¹ Αν δ·ο συσκευ²ς IDE συνδ²ονται στο µδιο καλ¹διο, µµα απ¶ αυτ²ς θα
πρ²πει να οριστεµ ως κ·ρια συσκευ³ και η ±λλη ως δευτερε·ουσα ³
εξαρτ¹µενη. ∆ιαϕορετικ±, το σ·στηµα µπορεµ να µην αναγνωρµζει µια
απ¶ τις συσκευ²ς IDE. Ο χαρακτηρισµ¶ς ως κ·ρια ³ εξαρτ¹µενη
καθορµζεται απ¶ τη θ²ση εν¶ς διακ¶πτη στη συσκευ³ IDE.
¹ Αν δ·ο συσκευ²ς IDE συνδ²ονται στο µδιο καλ¹διο σ³µατος και µ¶νο
µµα απ¶ αυτ²ς εµναι µον±δα σκληρο· δµσκου, η µον±δα σκληρο· δµσκου
πρ²πει να οριστεµ ως κ·ρια συσκευ³.
¹ Αν µ¶νο µµα συσκευ³ IDE συνδ²εται στο καλ¹διο, πρ²πει να οριστεµ ως
κ·ρια.
Για βο³θεια στην επιλογ³ µον±δων, καλωδµων και ±λλων συσκευ¹ν για τον
υπολογιστ³ σας, κ±ντε ²να απ¶ τα εξ³ς:
¹ Στις Η.Π.Α., καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–IBM–2YOU (1–800–426–2968),
τον µεταπωλητ³ της IBM ³ τον αντιπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.
¹ Στον Καναδ±, καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–565–3344 ³
1–800–465–7999.
¹ Στις ±λλες τις χ¹ρες, επικοινων³στε µε το µεταπωλητ³ της IBM ³ τον
εκπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.

Εγκατ±σταση µον±δων στις θ³κες 1, 2 ³ 3
Οι οδηγµες σε αυτ³ την εν¶τητα θα σας βοηθ³σουν να εγκαταστ³σετε
µον±δες στις θ³κες 1 ²ως 3 του υπολογιστ³ σας.
Πριν ξεκιν³σετε
¹ Σβ³στε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς.
¹ Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια απ¶ τον υπολογιστ³.
Προσοχ³: Η παρουσµα µιας µ¶νιµης ηλεκτρικ³ς τ±σης 5 V µπορεµ
να προκαλ²σει βλ±βη στον υλικ¶ εξοπλισµ¶ του υπολογιστ³ σας αν
δεν αποσυνδ²σετε το καλ¹διο ρε·µατος πριν αϕαιρ²σετε το
κ±λυµµα.
¹ Αϕαιρ²στε το κ±λυµµα του υπολογιστ³ (βλ. “Αϕαµρεση του
καλ·µµατος” στη σελµδα 86).

Για να εγκαταστ³σετε µια µον±δα στη θ³κη 1, 2 ³ 3:
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1. Χρησιµοποι³στε την ±κρη εν¶ς κατσαβιδιο· για να αϕαιρ²σετε το
πλαστικ¶ κ±λυµµα της κατ±λληλης θ³κης.

2. Αν υπ±ρχει κ±ποιο ±λλο κ±λυµµα στη θ³κη, χρησιµοποι³στε το
κατσαβµδι για να το αϕαιρ²σετε.
Η εικ¶να που ακολουθεµ παρουσι±ζει το εµδος του καλ·µµατος που
µπορεµ να υπ±ρχει στη θ³κη 1.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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Η εικ¶να που ακολουθεµ παρουσι±ζει το εµδος του καλ·µµατος που
µπορεµ να υπ±ρχει στις θ³κες 2 και 3.

3. Εγκαταστ³στε τη µον±δα στο ±νοιγµα της θ³κης και στερε¹στε την µε
τις βµδες.
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4. Συνδ²στε τα καλ¹δια στις µον±δες. Αν εµναι απαραµτητο, βλ. σελµδα 89
για ²να δι±γραµµα των θ²σεων των υποδοχ¹ν στην κ±ρτα riser.

5. Αν η µον±δα που εγκαταστ³σατε δεν χρησιµοποιεµ αϕαιρ²σιµα µ²σα,
τοποθετ³στε ξαν± το πλαστικ¶ κ±λυµµα της θ³κης.

6. Αν εγκαταστ³σατε µον±δα CD–ROM και θ²λετε να συνδ²σετε τη
µον±δα στην υποδοχ³ ³χου CD–ROM, βλ. σελµδα 89 για να εντοπµσετε
την υποδοχ³ αυτ³ στην κ±ρτα riser.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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Επ¶µενες εν²ργειες
¹ Καταγρ±ψτε τη µον±δα που εγκαταστ³σατε στο ειδικ¶ ²ντυπο στο
Παρ±ρτηµα B, “Καταγραϕ³ πληροϕορι¹ν σχετικ± µε τον
υπολογιστ³” στη σελµδα 165.
¹ Για να εγκαταστ³σετε ±λλη προαιρετικ³ συσκευ³, µεταβεµτε στην
κατ±λληλη εν¶τητα.
¹ Για να τοποθετ³σετε το κ±λυµµα στη θ²ση του, βλ. “Τοποθ²τηση
του καλ·µµατος του υπολογιστ³ και σ·νδεση των καλωδµων” στη
σελµδα 103.

Εγκατ±σταση µον±δας στη θ³κη 5
Η µον±δα που θα εγκαταστ³σετε στη θ³κη 5 πρ²πει να εµναι µον±δα που
δεν χρησιµοποιεµ αϕαιρ²σιµα µ²σα. Τ²τοιες µον±δες εµναι, για παρ±δειγµα,
οι µον±δες σκληρο· δµσκου. (Στον υπολογιστ³ σας ²χει εγκατασταθεµ µια
µον±δα σκληρο· δµσκου στη θ³κη 6.) Για να εγκαταστ³σετε µια µον±δα σε
αυτ³ τη θ³κη, πρ²πει να αϕαιρ²σετε το κουτµ των µον±δων.
Πριν ξεκιν³σετε
¹ ∆ιαβ±στε τις οδηγµες που συνοδε·ουν την προαιρετικ³ συσκευ³
που θ²λετε να εγκαταστ³σετε.
¹ Σβ³στε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς.
¹ Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια απ¶ τον υπολογιστ³.
Προσοχ³: Η παρουσµα µιας µ¶νιµης ηλεκτρικ³ς τ±σης 5 V µπορεµ
να προκαλ²σει βλ±βη στον υλικ¶ εξοπλισµ¶ του υπολογιστ³ σας αν
δεν αποσυνδ²σετε το καλ¹διο ρε·µατος πριν αϕαιρ²σετε το
κ±λυµµα.
¹ Αϕαιρ²στε το κ±λυµµα του υπολογιστ³ (βλ. “Αϕαµρεση του
καλ·µµατος” στη σελµδα 86).

Για να εγκαταστ³σετε µια µον±δα στη θ³κη 5:
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1. Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια που εµναι συνδεδεµ²να στη µον±δα
σκληρο· δµσκου στη θ³κη 6.

2. Αϕαιρ²στε τη βµδα που συγκρατεµ το κουτµ των µον±δων και τραβ³ξτε
προσεκτικ± το κουτµ ²ξω απ¶ τον υπολογιστ³.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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3. Τοποθετ³στε τη µον±δα στη θ³κη και ασϕαλµστε την µε λαστιχ²νιες
ροδ²λες και βµδες.

4. Τοποθετ³στε ξαν± το κουτµ στη θ²ση του και στερε¹στε το µε τη βµδα
που αϕαιρ²σατε στο β³µα 2 στη σελµδα 101.
5. Συνδ²στε τα καλ¹δια στη µον±δα.

Επ¶µενες εν²ργειες
¹ Καταγρ±ψτε τη µον±δα που εγκαταστ³σατε στο ειδικ¶ ²ντυπο στο
Παρ±ρτηµα B, “Καταγραϕ³ πληροϕορι¹ν σχετικ± µε τον
υπολογιστ³” στη σελµδα 165.
¹ Για να εγκαταστ³σετε ±λλη προαιρετικ³ συσκευ³, µεταβεµτε στην
κατ±λληλη εν¶τητα.
¹ Για να τοποθετ³σετε το κ±λυµµα στη θ²ση του, βλ. “Τοποθ²τηση
του καλ·µµατος του υπολογιστ³ και σ·νδεση των καλωδµων” στη
σελµδα 103.
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Τοποθ²τηση του καλ·µµατος του υπολογιστ³ και
σ·νδεση των καλωδµων
Για να τοποθετ³σετε το κ±λυµµα στον υπολογιστ³ και να συνδ²σετε τα
καλ¹δια:
1. Βεβαιωθεµτε ¶τι ¶λα τα εξαρτ³µατα ²χουν συνδεθεµ σωστ± και ¶τι δεν
²χετε αϕ³σει εργαλεµα ³ βµδες στο εσωτερικ¶ του υπολογιστ³.
2. Τακτοποι³στε τα καλ¹δια για να µην εµποδµζουν την τοποθ²τηση του
καλ·µµατος.
3. Βεβαιωθεµτε ¶τι η κλειδαρι± του καλ·µµατος (αν υπ±ρχει) δεν εµναι
κλειδωµ²νη.
4. Τοποθετ³στε το κ±λυµµα π±νω στο περµβληµα του υπολογιστ³.
Στερε¹στε το κ±λυµµα σπρ¹χνοντ±ς το µ²χρι να ϕτ±σει στο πµσω
µ²ρος του υπολογιστ³.

5. Αν υπ±ρχει κλειδαρι± στο πµσω µ²ρος του υπολογιστ³, κλειδ¹στε το
κ±λυµµα.
6. Συνδ²στε τα εξωτερικ± καλ¹δια στον υπολογιστ³.
7. Συνδ²στε τα καλ¹δια ρε·µατος σε σωστ± γειωµ²νες ηλεκτρικ²ς πρµζες.
8. Ενηµερ¹στε τις ρυθµµσεις του υπολογιστ³. Για περισσ¶τερες
πληροϕορµες, βλ. “Ενηµ²ρωση των ρυθµµσεων του υπολογιστ³” στη
σελµδα 110.
Σηµεµωση: Αν κατ± την επ¶µενη εκκµνηση του υπολογιστ³ εµϕανιστεµ
²να µ³νυµα σϕ±λµατος σχετικ± µε την αϕαµρεση του
καλ·µµατος, πρ²πει να καταχωρ³σετε τον κωδικ¶
Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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πρ¶σβασης διαχειριστ³. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες,
βλ. “Χρ³ση κωδικ¹ν πρ¶σβασης” στη σελµδα 47.
Επ¶µενες εν²ργειες
Για να ολοκληρ¹σετε την εγκατ±σταση, βλ. “Ολοκλ³ρωση της
εγκατ±στασης” στη σελµδα 109.

Εργασµες µε τη µν³µη
Μπορεµτε να προσθ²σετε µν³µη στον υπολογιστ³ σας για να αυξ³σετε την
απ¶δοσ³ του.
Ο υπολογιστ³ς σας ²χει δ·ο υποδοχ²ς (RIMM 1 και RIMM 2) για την
εγκατ±σταση µν³µης. Το µ²γιστο µ²γεθος µν³µης που υποστηρµζει ο
υπολογιστ³ς σας εµναι 1 GB.
Σηµεµωση: Για να εντοπµσετε τις υποδοχ²ς µν³µης στο εσωτερικ¶ του
υπολογιστ³ σας, βλ. “Αναγν¹ριση τµηµ±των της πλακ²τας
συστ³µατος” στη σελµδα 73 (για επιτραπ²ζια µοντ²λα) ³
“Αναγν¹ριση τµηµ±των της πλακ²τας συστ³µατος” στη
σελµδα 88 (για µοντ²λα tower).
Ο υπολογιστ³ς σας χρησιµοποιεµ τσιπ µν³µης RIMM (Rambus inline memory
modules).
Τα RIMM που ²χουν εγκατασταθεµ απ¶ την ΙΒΜ παρ²χουν µν³µη RDRAM
(Rambus dynamic random access memory), ECC ³ µη ECC (error checking
and correction).
Κατ± την εγκατ±σταση ³ την αντικατ±σταση RIMM, ²χετε υπ¶ψη σας τα
εξ³ς:
¹ Κ±θε υποδοχ³ µν³µης υποστηρµζει µν³µη 512 MB το πολ·.
¹ Για να χρησιµοποιεµται η λειτουργµα ECC, εγκαταστ³στε µ¶νο RIMM
ECC. Αν εγκαταστ³σετε µν³µη ECC και µη ECC ταυτ¶χρονα, θα
λειτουργεµ ως µν³µη µη ECC.
¹ Οι υποδοχ²ς RIMM δεν υποστηρµζουν µν³µη DIMM (dual inline memory
modules)
¹ Αν σε µια υποδοχ³ δεν ²χει εγκατασταθεµ RIMM, πρ²πει να
τοποθετηθεµ ²να RIMM συν²χισης, ²να τσιπ που µοι±ζει µε RIMM αλλ±
δεν περι²χει µν³µη. Το RIMM συν²χισης χρησιµοποιεµται για να
συνεχµζεται η σ·νδεση στην υποδοχ³ RIMM ¶που δεν ²χει
εγκατασταθεµ µν³µη.
¹ Χρησιµοποι³στε µον±δες µν³µης RIMM PC700 ³ PC800,
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Ο πµνακας που ακολουθεµ παρουσι±ζει τους δι±ϕορους τρ¶πους σ·νδεσης
των RIMM και των RIMM συν²χισης (C–RIMM).
RIMM 1

RIMM 2

Λειτουργεµ ως

PC700

PC700

PC700

PC700

PC800

PC700

PC700

C–RIMM

PC700

PC800

PC800

PC800

PC800

C–RIMM

PC800

C–RIMM

C–RIMM

Μη ²γκυρος
συνδυασµ¶ς

Οποιοδ³ποτε RIMM

Χωρµς RIMM

Μη ²γκυρος
συνδυασµ¶ς

Χωρµς RIMM

Χωρµς RIMM

Μη ²γκυρος
συνδυασµ¶ς

Χωρµς RIMM

C–RIMM

Μη ²γκυρος
συνδυασµ¶ς

Αϕαµρεση RIMM µν³µης ³ RIMM συν²χισης
Για να εγκαταστ³σετε ²να RIMM, πρ²πει πρ¹τα να αϕαιρ²σετε το RIMM
που βρµσκεται στην υποδοχ³ ¶που θ²λετε να εγκαταστ³σετε το ν²ο RIMM.
Χρησιµοποι³στε τις ακ¶λουθες οδηγµες για να αϕαιρ²σετε ²να RIMM.
Πριν ξεκιν³σετε
¹ Σβ³στε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς.
¹ Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια απ¶ τον υπολογιστ³ και αϕαιρ²στε το
κ±λυµµα (βλ. “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 70 ³
“Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 86).
Προσοχ³: Η παρουσµα µιας µ¶νιµης ηλεκτρικ³ς τ±σης 5 V µπορεµ
να προκαλ²σει βλ±βη στον υλικ¶ εξοπλισµ¶ του υπολογιστ³ σας αν
δεν αποσυνδ²σετε το καλ¹διο ρε·µατος πριν αϕαιρ²σετε το
κ±λυµµα.

1. Για να εντοπµσετε τις υποδοχ²ς µν³µης στο εσωτερικ¶ του υπολογιστ³
σας, βλ. “Αναγν¹ριση τµηµ±των της πλακ²τας συστ³µατος” στη
σελµδα 73 (για επιτραπ²ζια µοντ²λα) ³ “Αναγν¹ριση τµηµ±των της
πλακ²τας συστ³µατος” στη σελµδα 88 (για µοντ²λα tower).

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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2. Πι²στε προς τα ²ξω τα κλιπ που βρµσκονται στα δ·ο ±κρα της
υποδοχ³ς µ²χρι να απελευθερωθεµ το RIMM. Αϕαιρ²στε το RIMM απ¶
την υποδοχ³.
Σηµεµωση: Προσ²ξτε να µην πι²σετε τα κλιπ πολ· δυνατ± γιατµ το
RIMM µπορεµ να πεταχτεµ απ¶τοµα απ¶ την υποδοχ³.

3. Αποθηκε·στε το RIMM σε µια συσκευασµα που το προστατε·ει απ¶ το
στατικ¶ ηλεκτρισµ¶.

Εγκατ±σταση RIMM µν³µης ³ RIMM συν²χισης
Πριν ξεκιν³σετε
¹ ∆ιαβ±στε τις οδηγµες που συνοδε·ουν το ν²ο τσιπ µν³µης.
¹ Σβ³στε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς.
¹ Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια απ¶ τον υπολογιστ³ και αϕαιρ²στε το
κ±λυµµα (βλ. “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 70 ³
“Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 86).

Για να εγκαταστ³σετε ²να RIMM µν³µης ³ ²να RIMM συν²χισης:
1. Για να εντοπµσετε τις υποδοχ²ς µν³µης στο εσωτερικ¶ του υπολογιστ³
σας, βλ. “Αναγν¹ριση τµηµ±των της πλακ²τας συστ³µατος” στη
σελµδα 73 (για επιτραπ²ζια µοντ²λα) ³ “Αναγν¹ριση τµηµ±των της
πλακ²τας συστ³µατος” στη σελµδα 88 (για µοντ²λα tower).
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2. Αϕαιρ²στε το RIMM συν²χισης που βρµσκεται στην υποδοχ³ RIMM. Βλ.
“Αϕαµρεση RIMM µν³µης ³ RIMM συν²χισης” στη σελµδα 105 για
οδηγµες σχετικ± µε την αϕαµρεση εν¶ς RIMM συν²χισης. Φυλ±ξτε το
RIMM συν²χισης. Μπορεµ να το χρειαστεµτε στο µ²λλον, αν αλλ±ξετε τη
δι±ρθρωση της µν³µης.

3. Ακουµπ³στε την προστατευτικ³ συσκευασµα του ν²ου τσιπ σε
οποιαδ³ποτε ±βαϕη µεταλλικ³ επιϕ±νεια του υπολογιστ³ και στη
συν²χεια αϕαιρ²στε το τσιπ απ¶ τη συσκευασµα.
4. Τοποθετ³στε το τσιπ π±νω στην υποδοχ³ ²τσι ¹στε οι δ·ο εγκοπ²ς στο
κ±τω µ²ρος του τσιπ να εϕαρµ¶ζουν στην υποδοχ³.
5. Πι²στε το τσιπ προς τα κ±τω µ²χρι τα κλιπ να εϕαρµ¶σουν στα δ·ο
±κρα του τσιπ και να το συγκρατο·ν στη θ²ση του.

6. Για να εγκαταστ³σετε ±λλο ²να τσιπ µν³µης, επαναλ±βετε τα β³µατα
1–4.
7. Καταγρ±ψτε τα τσιπ που εγκαταστ³σατε στο ειδικ¶ ²ντυπο στο
Παρ±ρτηµα B, “Καταγραϕ³ πληροϕορι¹ν σχετικ± µε τον υπολογιστ³”
στη σελµδα 165.
Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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Επ¶µενες εν²ργειες
¹ Για να εγκαταστ³σετε ±λλη προαιρετικ³ συσκευ³, µεταβεµτε στην
κατ±λληλη εν¶τητα.
¹ Για να τοποθετ³σετε το κ±λυµµα στη θ²ση του, βλ. “Τοποθ²τηση
του καλ·µµατος του υπολογιστ³ και σ·νδεση των καλωδµων” στη
σελµδα 85 ³ “Τοποθ²τηση του καλ·µµατος του υπολογιστ³ και
σ·νδεση των καλωδµων” στη σελµδα 103, αν±λογα µε το µοντ²λο
του υπολογιστ³ σας.

Εγκατ±σταση προστατευτικο· κοχλµα σχ³µατος U
Για να προστατε·σετε τα υλικ± µ²ρη του υπολογιστ³ σας απ¶ κλοπ³,
µπορεµτε να χρησιµοποι³σετε την κλειδαρι± του καλ·µµατος και να
προσθ²σετε ²ναν κοχλµα σχ³µατος U µε καλ¹διο. Αϕο· προσθ²σετε το
καλ¹διο ασϕαλεµας, βεβαιωθεµτε ¶τι δεν δηµιουργεµ προβλ³µατα στα ±λλα
καλ¹δια που εµναι συνδεδεµ²να στον υπολογιστ³ σας.
Πριν αρχµσετε:
¹ Προµηθευτεµτε τα ακ¶λουθα:
– rναν κοχλµα σχ³µατος U 19 mm και παξιµ±δια µε σπεµρωµα
κατ±λληλου µεγ²θους
– rνα καλ¹διο ασϕαλεµας
– Μια κλειδαρι±, για παρ±δειγµα ²να λουκ²το µε συνδυασµ¶
– rνα γαλλικ¶ κλειδµ κατ±λληλου µεγ²θους
– rνα µικρ¶ κατσαβµδι µε επµπεδο ±κρο
¹ Σβ³στε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς.
¹ Αποσυνδ²στε ¶λα τα εξωτερικ± καλ¹δια απ¶ τον υπολογιστ³ και
αϕαιρ²στε το κ±λυµµα (βλ. “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη
σελµδα 70 ³ “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 86).

Για να εγκαταστ³σετε τον κοχλµα σχ³µατος U:
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1. Χρησιµοποι³στε ²να εργαλεµο, για παρ±δειγµα ²να κατσαβµδι, για να
αϕαιρ²σετε τα δ·ο µεταλλικ± καλ·µµατα.

2. Τοποθετ³στε τον κοχλµα σχ³µατος U στην πµσω πλευρ± του
υπολογιστ³. Στη συν²χεια, τοποθετ³στε και στερε¹στε τα παξιµ±δια µε
²να γαλλικ¶ κλειδµ.
3. Τοποθετ³στε ξαν± το κ±λυµµα. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες, βλ.
“Τοποθ²τηση του καλ·µµατος του υπολογιστ³ και σ·νδεση των
καλωδµων” στη σελµδα 85 (επιτραπ²ζιο µοντ²λο) ³ “Τοποθ²τηση του
καλ·µµατος του υπολογιστ³ και σ·νδεση των καλωδµων” στη
σελµδα 103 (µοντ²λο tower).
4. Περ±στε το καλ¹διο απ¶ τον κοχλµα σχ³µατος U και γ·ρω απ¶ ²να
σταθερ¶ αντικεµµενο που δεν µπορεµ να µετακινηθεµ. Συνδ²στε τα δ·ο
±κρα του καλωδµου µε µια κλειδαρι±.

Ολοκλ³ρωση της εγκατ±στασης
Αϕο· ολοκληρ¹σετε την εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν συσκευ¹ν, πρ²πει να
τοποθετ³σετε ξαν± ¶σα στοιχεµα αϕαιρ²σατε, να τοποθετ³σετε το κ±λυµµα
και να συνδ²σετε ¶λα τα καλ¹δια, συµπεριλαµβανοµ²νων των καλωδµων
ρε·µατος και των τηλεϕωνικ¹ν γραµµ¹ν. Επµσης, αν±λογα µε την
προαιρετικ³ συσκευ³ που εγκαταστ³σατε, µπορεµ να χρειαστεµ να
ενηµερ¹σετε τις ρυθµµσεις στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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Ενηµ²ρωση των ρυθµµσεων του υπολογιστ³
Σηµαντικ¶:
Οι πληροϕορµες σε αυτ³ την εν¶τητα αϕορο·ν την αλλαγ³ των
ρυθµµσεων µετ± την εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν συσκευ¹ν. Για
περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τη χρ³ση του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility, βλ. Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility” στη σελµδα 43.

Μπορεµ να χρειαστεµ να εγκαταστ³σετε προγρ±µµατα οδ³γησης συσκευ¹ν
µετ± την ενηµ²ρωση των ρυθµµσεων. Για να διαπιστ¹σετε αν για τη
συσκευ³ που εγκαταστ³σατε χρει±ζονται προγρ±µµατα οδ³γησης και να
πληροϕορηθεµτε π¹ς να τα εγκαταστ³σετε, εξετ±στε τις οδηγµες που
συνοδε·ουν τη συσκευ³. Ορισµ²να προγρ±µµατα οδ³γησης συσκευ¹ν
περιλαµβ±νονται στο CD Product Recovery (Αποκατ±σταση προϊ¶ντος) της
IBM που παρ²χεται µε τον υπολογιστ³ σας.
Αϕο· προσθ²σετε προαιρετικ²ς συσκευ²ς, πρ²πει να ενηµερ¹σετε τις
ρυθµµσεις του υπολογιστ³. Στις περισσ¶τερες περιπτ¹σεις, τα
προγρ±µµατα συστ³µατος εκτελο·ν αυτ³ την ενηµ²ρωση αυτ¶µατα. Αν οι
ρυθµµσεις δεν ενηµερωθο·ν αυτ¶µατα, µπορεµτε να χρησιµοποι³σετε το
πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility για να κ±νετε τις απαραµτητες
αλλαγ²ς. Σε οποιαδ³ποτε απ¶ τις δ·ο περιπτ¹σεις, πρ²πει να
αποθηκε·σετε τις ρυθµµσεις πριν την ²ξοδο απ¶ το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility.
Για παρ±δειγµα, ¶ταν προσθ²σετε µια εσωτερικ³ µον±δα σκληρο· δµσκου
και επανεκκιν³σετε τον υπολογιστ³ σας, στις περισσ¶τερες περιπτ¹σεις οι
ρυθµµσεις θα ενηµερωθο·ν. Αν οι ρυθµµσεις δεν ενηµερωθο·ν,
χρησιµοποι³στε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility για να κ±νετε τις
απαραµτητες αλλαγ²ς. Βλ. Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility” στη σελµδα 43.
Σηµεµωση: Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τα µην·µατα
σϕαλµ±των που προ²ρχονται απ¶ σ·µπτωση διευθ·νσεων
π¶ρων, βλ. Κεϕ±λαιο 6, “Επµλυση προβληµ±των” στη
σελµδα 115.

Ρ·θµιση προσαρµογ²ων Plug and Play
Οι προσαρµογεµς που ²χουν σχεδιαστεµ για τις υποδοχ²ς PCI εµναι συσκευ²ς
Plug and Play. Η τεχνολογµα Plug and Play εµναι µια µ²θοδος που
διευκολ·νει την αναβ±θµιση του υπολογιστ³ σας. Η πλακ²τα συστ³µατος
του υπολογιστ³ σας υποστηρµζει λειτουργικ± συστ³µατα που χρησιµοποιο·ν
την τεχνολογµα Plug and Play.
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Οι προσαρµογεµς Plug and Play δεν ²χουν διακ¶πτες που πρ²πει να
ρυθµιστο·ν. Οι προσαρµογεµς Plug and Play περι²χουν προδιαγραϕ²ς των
ρυθµµσεων που πρ²πει να οριστο·ν στο λειτουργικ¶ σ·στηµα. Αυτ²ς οι
προδιαγραϕ²ς παρ²χουν στον υπολογιστ³ πληροϕορµες εγκατ±στασης κατ±
την εκκµνηση. vταν εγκαθιστ±τε ³ αϕαιρεµτε ²ναν προσαρµογ²α Plug and
Play, οι πληροϕορµες αυτ²ς ερµηνε·ονται απ¶ το BIOS (basic input/output
system), το οποµο υποστηρµζει την τεχνολογµα Plug and Play. Αν οι
απαιτο·µενοι π¶ροι εµναι διαθ²σιµοι, το BIOS ρυθµµζει αυτ¶µατα τον
προσαρµογ²α χρησιµοποι¹ντας π¶ρους που δεν χρησιµοποιο·νται ³δη απ¶
±λλες συσκευ²ς.
Σηµεµωση: Βλ. Κεϕ±λαιο 6, “Επµλυση προβληµ±των” στη σελµδα 115 για
πληροϕορµες σχετικ± µε τα µην·µατα σϕαλµ±των που
προκαλο·νται απ¶ τη σ·µπτωση διευθ·νσεων π¶ρων.

Ρ·θµιση προσαρµογ²ων ISA παλαι¶τερης
τεχνολογµας
Για να ρυθµµσετε ²ναν προσαρµογ²α ISA παλαι¶τερης τεχνολογµας, µπορεµ
να χρειαστεµ να αλλ±ξετε τις θ²σεις των διακοπτ¹ν π±νω στον
προσαρµογ²α. Αν υπ±ρχει σ·µπτωση διευθ·νσεων, µπορεµ να χρειαστεµ να
χρησιµοποι³σετε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility για να ρυθµµσετε
τις πληροϕορµες π¶ρων ISA, ¶πως θ²σεις µν³µης, αντιστοιχµες θυρ¹ν I/O
και αριθµο·ς DMA και IRQ.
Σηµεµωση: Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τους απαιτο·µενους
π¶ρους και τις θ²σεις των διακοπτ¹ν, ανατρ²ξτε στο εγχειρµδιο
που συνοδε·ει τον προσαρµογ²α.
Για να ρυθµµσετε τις πληροϕορµες π¶ρων για ²ναν προσαρµογ²α που
εγκαταστ³σατε:
1. Ενεργοποι³στε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility (βλ.
Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility” στη
σελµδα 43).
2. Επιλ²ξτε ISA Legacy Resources απ¶ το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility.
3. Αν±λογα µε τις ρυθµµσεις που θ²λετε να καθορµσετε, επιλ²ξτε Memory
Resources, I/O Port Resources, DMA Resources ³ Interrupt
Resources.
4. Καθορµστε την τιµ³ ISA Resource για τον κατ±λληλο π¶ρο.
5. Πατ³στε Esc για να επιστρ²ψετε στο κ·ριο µενο·.
6. Επιλ²ξτε Save Settings και πατ³στε Enter.
Αν αϕαιρ²σετε ²ναν προσαρµογ²α ISA παλαι¶τερης τεχνολογµας, πρ²πει να
καθορµσετε την τιµ³ Available για τους π¶ρους συστ³µατος που δεν
Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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χρησιµοποιο·νται πλ²ον. Για να το κ±νετε, ακολουθ³στε τις παραπ±νω
οδηγµες και επιλ²ξτε Available στο β³µα 4.
Σηµεµωση: Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τους προσαρµογεµς
και την επµλυση προβληµ±των που προκαλο·νται απ¶
σ·µπτωση διευθ·νσεων, βλ. Κεϕ±λαιο 6, “Επµλυση
προβληµ±των” στη σελµδα 115 και “Τιµ²ς IRQ και DMA π¶ρων
του συστ³µατος” στη σελµδα 59.

rναρξη του προγρ±µµατος Configuration/Setup
Utility
vταν εγκαταστ³σετε ³ αϕαιρ²σετε προαιρετικ²ς συσκευ²ς, την πρ¹τη
ϕορ± που θα εκκιν³σετε τον υπολογιστ³ σας µπορεµ να εµϕανιστεµ ²να
µ³νυµα που δηλ¹νει ¶τι ²γιναν αλλαγ²ς στη δι±ρθρωση του συστ³µατος.




POST Startup Error(s)
The following error(s) were detected when the system was
started:
162 Configuration Change Has Occurred
Select one of the following:
Continue
Exit Setup





Αν εµϕανιστεµ ²να τ²τοιο µ³νυµα, θα σας ζητηθεµ εµτε να ενηµερ¹σετε τις
ρυθµµσεις στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility εµτε να επαληθε·σετε
και να αποθηκε·σετε τις ρυθµµσεις που ενηµερ¹θηκαν αυτ¶µατα απ¶ το
σ·στηµα.
Σηµεµωση: Αν±λογα µε τις αλλαγ²ς δι±ρθρωσης που σηµει¹θηκαν, το
µ³νυµα σϕ±λµατος µπορεµ να εµναι διαϕορετικ¶ απ¶ αυτ¶ που
εµϕανµζεται εδ¹. Αν εµϕανιστεµ η παραπ±νω οθ¶νη, επιλ²ξτε
Continue µ²χρι να εµϕανιστεµ το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility (βλ. Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση του
προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility” στη σελµδα 43).
Αν δεν εµϕανιστεµ η παραπ±νω οθ¶νη, χρησιµοποι³στε το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility για να ρυθµµσετε τον υπολογιστ³ σας. Για
περισσ¶τερες πληροϕορµες, βλ. Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility” στη σελµδα 43.
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Ρ·θµιση συσκευ¹ν εκκµνησης
vταν ο υπολογιστ³ς εκκινεµται, αναζητ± ²να λειτουργικ¶ σ·στηµα. Η σειρ±
µε την οποµα ο υπολογιστ³ς ερευν± τις µον±δες για να εντοπµσει το
λειτουργικ¶ σ·στηµα ονοµ±ζεται σειρ± εκκµνησης µον±δων (startup
sequence). Αν προσθ²σετε ν²ες µον±δες στον υπολογιστ³ σας, µπορεµ να
χρειαστεµ να αλλ±ξετε τη σειρ± εκκµνησης µον±δων στο πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility. Βλ. “Ορισµ¶ς σειρ±ς εκκµνησης µον±δων” στη
σελµδα 56.

Κεϕ±λαιο 5. Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των
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Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
Το κεϕ±λαιο αυτ¶ περιγρ±ϕει τα διαγνωστικ± εργαλεµα που µπορεµτε να
χρησιµοποι³σετε για να εντοπµσετε και να διορθ¹σετε προβλ³µατα που
µπορεµ να προκ·ψουν κατ± τη χρ³ση του υπολογιστ³ σας. Περι²χει επµσης
πληροϕορµες σχετικ± µε τις δισκ²τες επιλογ¹ν και σχετικ± µε το π¹ς να
αποκαταστ³σετε τη λειτουργµα του συστ³µατος αν αποτ·χει η ενηµ²ρωση
του BIOS.
Σηµεµωση
Αν ο υπολογιστ³ς σας δεν εκκινεµται ¶ταν πατ±τε το διακ¶πτη
λειτουργµας, κ±ντε τα εξ³ς:
¹ Βεβαιωθεµτε ¶τι ο υπολογιστ³ς και η οθ¶νη ²χουν συνδεθεµ στην
πρµζα.
¹ Βεβαιωθεµτε ¶τι ¶λα τα καλ¹δια εµναι συνδεδεµ²να καλ± και στις
σωστ²ς θ²σεις. Αν το πρ¶βληµα δεν διορθωθεµ, πρ²πει να
επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.

Τα προβλ³µατα στον υπολογιστ³ µπορεµ να οϕεµλονται σε σϕ±λµατα
συσκευ¹ν ³ προγραµµ±των ³ σε σϕ±λµατα χειρισµο· (για παρ±δειγµα,
π±τηµα λ±θος πλ³κτρου). Τα διαγνωστικ± εργαλεµα που παρουσι±ζονται σε
αυτ¶ το κεϕ±λαιο µπορεµ να σας βοηθ³σουν να διορθ¹σετε τα προβλ³µατα
³ να συλλ²ξετε βοηθητικ²ς πληροϕορµες για τον υπε·θυνο τεχνικ³ς
υποστ³ριξης.
Μπορεµτε να ελ²γξετε τις συσκευ²ς ακολουθ¹ντας τις οδηγµες αυτο· του
κεϕαλαµου. Μπορεµτε επµσης να χρησιµοποι³σετε τα διαγνωστικ±
προγρ±µµατα που παρ²χονται µε τον υπολογιστ³ σας (βλ. “Πρ¶γραµµα IBM
Enhanced Diagnostics” στη σελµδα 141 για µια περιγραϕ³ αυτ¹ν των
προγραµµ±των).
Αν οι συσκευ²ς λειτουργο·ν κανονικ± και δεν ²χετε κ±νει κ±ποιο σϕ±λµα
χειρισµο·, µπορεµ να υπ±ρχει πρ¶βληµα στο λογισµικ¶. Αν υποψι±ζεστε ¶τι
υπ±ρχει πρ¶βληµα στο λογισµικ¶ και ο υπολογιστ³ς σας εµχε
προεγκατεστηµ²νο λογισµικ¶, βλ. “Πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics”
στη σελµδα 141 για πληροϕορµες σχετικ± µε τη χρ³ση του προγρ±µµατος
IBM Enhanced Diagnostics που παρ²χει η IBM. Εξετ±στε επµσης τα
εγχειρµδια που συνοδε·ουν τον υπολογιστ³ σας. Αν ²χετε εγκαταστ³σει
εσεµς λογισµικ¶, συµβουλευτεµτε τα εγχειρµδια που το συνοδε·ουν.
Τα ακ¶λουθα εργαλεµα εµναι διαθ²σιµα για τη δι±γνωση προβληµ±των στον
υλικ¶ εξοπλισµ¶:
¹ Αυτ¶µατος ²λεγχος κατ± την εκκµνηση (POST)
 Copyright IBM Corp. 1999
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Κωδικοµ και µην·µατα σϕαλµ±των
Πµνακες επµλυσης προβληµ±των
Πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics

Αυτ¶µατος ²λεγχος κατ± την εκκµνηση (POST)
Κ±θε ϕορ± που αν±βετε τον υπολογιστ³ σας, αυτ¶ς εκτελεµ µια σειρ± απ¶
δοκιµ²ς που ελ²γχουν τη βασικ³ λειτουργµα του συστ³µατος. Αυτ³ η σειρ±
δοκιµ¹ν ονοµ±ζεται αυτ¶µατος ²λεγχος κατ± την εκκµνηση (power–on
self–test, POST).
Η λειτουργµα POST κ±νει τα εξ³ς:
¹ Ελ²γχει τις βασικ²ς λειτουργµες της πλακ²τας συστ³µατος
¹ Ελ²γχει τη λειτουργµα της µν³µης
¹ Συγκρµνει τις ισχ·ουσες ρυθµµσεις του συστ³µατος µε αυτ²ς που ²χουν
καθοριστεµ στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility
¹ Ενεργοποιεµ τις λειτουργµες της οθ¶νης
¹ Επαληθε·ει ¶τι λειτουργο·ν οι µον±δες δισκ²τας
¹ Επαληθε·ει ¶τι λειτουργεµ η µον±δα σκληρο· δµσκου και η µον±δα
CD–ROM
Αν η λειτουργµα POST ²χει την τιµ³ Enhanced, στην π±νω αριστερ³ γωνµα
της οθ¶νης εµϕανµζονται αριθµοµ που δηλ¹νουν την ποσ¶τητα της µν³µης
που ²χει ελεγχθεµ, µ²χρι να ελεγχθεµ ολ¶κληρη η µν³µη του συστ³µατος. Οι
επιλογ²ς για την εκτ²λεση γρ³γορης διαδικασµας POST ³ την πρ¶σβαση στο
πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility εµϕανµζονται στην κ±τω αριστερ³
γωνµα της οθ¶νης. Η προεπιλογ³ εµναι η γρ³γορη εκτ²λεση της διαδικασµας
POST (Quick mode).
Σηµεµωση: Το µ²γεθος της διαθ²σιµης µν³µης που εµϕανµζεται µπορεµ να
εµναι λµγο µικρ¶τερο απ¶ το αναµεν¶µενο γιατµ η λειτουργµα
σκµασης (shadowing) του BIOS δεσµε·ει ²να τµ³µα της µν³µης
RAM.
Αν η διαδικασµα POST ολοκληρωθεµ χωρµς να εντοπιστο·ν προβλ³µατα,
εµϕανµζεται η πρ¹τη οθ¶νη του λειτουργικο· συστ³µατος ³ του
προγρ±µµατος εϕαρµογ³ς, εκτ¶ς αν ²χετε ορµσει κωδικ¶ πρ¶σβασης
εκκµνησης. Αν ²χετε ορµσει κωδικ¶ πρ¶σβασης εκκµνησης, εµϕανµζεται ²να
µ³νυµα που σας ζητ± να τον πληκτρολογ³σετε. Αϕο· καταχωρ³σετε τον
κωδικ¶ πρ¶σβασης θα εµϕανιστεµ η πρ¹τη οθ¶νη του λειτουργικο·
συστ³µατος ³ του προγρ±µµατος εϕαρµογ³ς. (Για περισσ¶τερες
πληροϕορµες σχετικ± µε τη χρ³ση των κωδικ¹ν πρ¶σβασης, βλ. “Χρ³ση
κωδικο· πρ¶σβασης εκκµνησης” στη σελµδα 47.)
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Αν η επιλογ³ Power–On Status ²χει την τιµ³ Enabled και η λειτουργµα
POST δεν εντοπµσει προβλ³µατα, θα ακουστεµ ²νας χαρακτηριστικ¶ς ³χος.
Αν η λειτουργµα POST εντοπµσει κ±ποιο πρ¶βληµα, θα ακουστο·ν
επαναλαµβαν¶µενοι προειδοποιητικοµ ³χοι ³ δεν θα ακουστεµ καν²νας ³χος.
Στις περισσ¶τερες περιπτ¹σεις, εµϕανµζεται ²νας κωδικ¶ς σϕ±λµατος στην
π±νω αριστερ³ γωνµα της οθ¶νης και, σε ορισµ²νες περιπτ¹σεις εµϕανµζεται
επµσης µια περιγραϕ³ του σϕ±λµατος. (Σηµει¹στε ¶τι στην οθ¶νη µπορεµ
κ±ποιες ϕορ²ς να εµϕανµζονται περισσ¶τεροι απ¶ ²νας κωδικοµ σϕ±λµατος.)
Καταγρ±ψτε ¶λους τους κωδικο·ς και τις περιγραϕ²ς των σϕαλµ±των. Για
περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε την αιτµα και τον τρ¶πο δι¶ρθωσης
εν¶ς σϕ±λµατος, βλ. “Μην·µατα σϕαλµ±των POST” στη σελµδα 121 και
“∆ι±γραµµα επµλυσης προβληµ±των.”
Αν δεν ακο·σετε καν²ναν ³χο κατ± τη δι±ρκεια της διαδικασµας POST, βλ.
“Πµνακες επµλυσης προβληµ±των µε τις συσκευ²ς” στη σελµδα 128. Ο
υπολογιστ³ς σας µπορεµ να χρει±ζεται επισκευ³.
Τα µην·µατα σϕαλµ±των POST εµϕανµζονται ¶ταν η λειτουργµα POST
εντοπµσει προβλ³µατα ³ αλλαγ²ς στον υλικ¶ εξοπλισµ¶ κατ± την εκκµνηση
του υπολογιστ³. Τα µην·µατα σϕαλµ±των POST αποτελο·νται απ¶ ²ναν
αλϕαριθµητικ¶ κωδικ¶ 3, 4, 5, 8 ³ 12 χαρακτ³ρων και περιλαµβ±νουν µια
σ·ντοµη επεξ³γηση (εκτ¶ς απ¶ τα σϕ±λµατα I999XXXX).

∆ι±γραµµα επµλυσης προβληµ±των
Για τον εντοπισµ¶ εν¶ς προβλ³µατος, αρχµστε εκτελ¹ντας την ακ¶λουθη
διαδικασµα.
001
– Σβ³στε τον υπολογιστ³ και περιµ²νετε µερικ± δευτερ¶λεπτα.
– Αν±ψτε τον υπολογιστ³, την οθ¶νη και οποιαδ³ποτε ±λλη συνδεδεµ²νη
συσκευ³.
– Περιµ²νετε ¶σο χρ¶νο χρει±ζεται συν³θως για να εµϕανιστεµ η πρ¹τη
οθ¶νη της εϕαρµογ³ς ³ του λειτουργικο· συστ³µατος.
Εµϕανµζεται η πρ¹τη οθ¶νη της εϕαρµογ³ς ³ του λειτουργικο·
συστ³µατος;
Ναι vχι
002
Συνεχµστε µε το Β³µα 004 στη σελµδα 118.
003
Μπορεµ να µην λειτουργεµ µια συσκευ³ εισ¶δου/εξ¶δου ³ να υπ±ρχει κ±ποιο
πρ¶βληµα µε τον υπολογιστ³.
(Β³µα 003 συν²χεια)
Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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003 (συν²χεια)
Πηγαµνετε στην εν¶τητα “Πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics” στη
σελµδα 141 και εκτελ²στε το πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics.
004
∆εν εµναι δυνατ³ η αν±γνωση της οθ¶νης, εµϕανµζεται ²να µ³νυµα
σϕ±λµατος ³ ακο·γονται επαναλαµβαν¶µενοι ³χοι.
Εµϕανµζεται µ³νυµα σϕ±λµατος;
Ναι vχι
005
Ακο·γονται επαναλαµβαν¶µενοι ³χοι;
Ναι vχι
006
– Βεβαιωθεµτε ¶τι η οθ¶νη εµναι αναµµ²νη και ²χει ρυθµιστεµ
σωστ± η ϕωτειν¶τητα (Brightness) και η αντµθεση (Contrast).
– Βεβαιωθεµτε ¶τι το καλ¹διο σ³µατος της οθ¶νης εµναι σωστ±
συνδεδεµ²νο στην οθ¶νη και κατ±λληλη υποδοχ³ του
υπολογιστ³. Για να εντοπµσετε την υποδοχ³ της οθ¶νης στον
υπολογιστ³, βλ. “Σ·νδεση των καλωδµων του υπολογιστ³” στη
σελµδα 11.
Αν το πρ¶βληµα εξακολουθεµ να παρουσι±ζεται, ο υπολογιστ³ς
χρει±ζεται επισκευ³.
007
Βλ. “Προειδοποιητικ± ηχητικ± σ³µατα POST” στη σελµδα 127.
008
– Βλ. “Μην·µατα σϕαλµ±των POST” στη σελµδα 121 και αναζητ³στε το
µ³νυµα σϕ±λµατος. Στη συν²χεια, επιστρ²ψτε εδ¹.
Υπ±ρχει το µ³νυµα σϕ±λµατος στον πµνακα;
Ναι vχι
009
Μπορεµ να εµϕανµζεται ²να µ³νυµα σϕ±λµατος SCSI. Ανατρ²ξτε στο
εγχειρµδιο SCSI που συνοδε·ει τον υπολογιστ³ σας.
– ³ –
Μπορεµ να εµϕανµζεται ²να µ³νυµα σϕ±λµατος εϕαρµογ³ς. Ανατρ²ξτε
στο εγχειρµδιο της εϕαρµογ³ς.
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010
Ενεργοποι³θηκε αυτ¶µατα το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility
¶ταν εµϕανµστηκε το µ³νυµα σϕ±λµατος;
Ναι vχι
011
– Ακολουθ³στε τις εν²ργειες δι¶ρθωσης που περιγρ±ϕονται στην
εν¶τητα “Μην·µατα σϕαλµ±των POST” στη σελµδα 121 για αυτ¶ το
µ³νυµα.
012
rχετε πρ¶σϕατα προσθ²σει, αϕαιρ²σει ³ αλλ±ξει κ±ποια συσκευ³;
Ναι vχι
013
Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.
014
– Στην οθ¶νη POST Startup Errors, επιλ²ξτε Continue αν θ²λετε να
εµϕανιστεµ το µενο· του προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility.
Επιλ²ξτε Exit Setup αν δεν θ²λετε να εµϕανιστεµ το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility.
Για να επιλ²ξετε ²να στοιχεµο, πατ³στε το π±νω ³ το κ±τω β²λος (↑ ³ ↓)
για να σηµει¹σετε το στοιχεµο που θ²λετε και πατ³στε Enter. Αν
επιλ²ξετε Continue, εµϕανµζεται το µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility. Θα εµϕανιστεµ ²να σηµ±δι δµπλα στα στοιχεµα
του µενο· που παρουσι±ζουν προβλ³µατα ³ που ²χουν αλλ±ξει µετ± την
τελευταµα ϕορ± που ενεργοποι³σατε τον υπολογιστ³. Αν εσεµς δεν ²χετε
αλλ±ξει κ±ποιο απ¶ τα σηµειωµ²να στοιχεµα µενο·, εµναι πιθαν¶ να
υπ±ρχει κ±ποιο πρ¶βληµα στο συγκεκριµ²νο στοιχεµο. Αν ²χετε κ±νει
αλλαγ²ς, συνεχµστε απ¶ εδ¹. Αν δεν ²χετε κ±νει αλλαγ²ς, ζητ³στε να
επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.
Για να χρησιµοποι³σετε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility:
1. Επιλ²ξτε το στοιχεµο µενο· που εµναι σηµειωµ²νο (³ που θ²λετε να
εξετ±σετε) χρησιµοποι¹ντας το π±νω ³ το κ±τω β²λος (↑ ³ ↓) και
πατ¹ντας Enter.
2. Εµϕανµζεται ²να ν²ο µενο· σχετικ¶ µε το στοιχεµο που επιλ²ξατε.
Πατ³στε το αριστερ¶ ³ το δεξµ β²λος (← ³ →) για να εµϕανιστο·ν οι
διαθ²σιµες επιλογ²ς. (Σηµει¹στε ¶τι για κ±θε στοιχεµο µενο·
υπ±ρχουν βοηθητικ²ς πληροϕορµες. Για να εµϕανιστο·ν, επιλ²ξτε το
στοιχεµο µενο· και πατ³στε F1.)
Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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3. Αϕο· εξετ±σετε τις ρυθµµσεις και κ±νετε τις απαραµτητες αλλαγ²ς,
πατ³στε Esc για να επιστρ²ψετε στο µενο· του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility.
4. Πριν τερµατµσετε το πρ¶γραµµα, επιλ²ξτε Save Settings. vταν
τερµατµσετε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility, θα
ενεργοποιηθεµ αυτ¶µατα το λειτουργικ¶ σ·στηµα (εκτ¶ς αν υπ±ρχει
πρ¶βληµα µε τη συσκευ³ εκκµνησης το οποµο δεν ²χει λυθεµ).
Σηµαντικ¶
Αν δεν αλλ±ξατε ρυθµµσεις στο πρ¶γραµµα Configuration/Setup
Utility, σηµει¹στε τα εξ³ς:
¹ Ο υπολογιστ³ς σας µπορεµ να µην λειτουργεµ σωστ± αν
επιλ²ξετε την ²ξοδο απ¶ το πρ¶γραµµα Configuration/Setup
Utility χωρµς να επιλ²ξετε Save Settings. Μετ± την
επανεκκµνηση του υπολογιστ³, θα εµϕανιστεµ ²να µ³νυµα
σϕ±λµατος POST και θα ενεργοποιηθεµ ξαν± το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility.
¹ ∆εν θα εµϕανιστεµ µ³νυµα σϕ±λµατος αν επιλ²ξετε Save
Settings και στη συν²χεια ²ξοδο απ¶ το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility. Το σ·στηµα θα αποθηκε·σει ¶λες
τις ρυθµµσεις που εµϕανµζονται στο πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility και θα ενεργοποιηθεµ το
λειτουργικ¶ σ·στηµα (εκτ¶ς αν υπ±ρχει πρ¶βληµα µε τη
συσκευ³ εκκµνησης το οποµο δεν ²χει λυθεµ).
Πατ³στε Esc για ²ξοδο απ¶ το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility
και ακολουθ³στε τις οδηγµες της οθ¶νης.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε την αιτµα και τον τρ¶πο
δι¶ρθωσης εν¶ς σϕ±λµατος, βλ. “Μην·µατα σϕαλµ±των POST” στη
σελµδα 121.

Κωδικοµ και µην·µατα σϕαλµ±των των διαγνωστικ¹ν
προγραµµ±των
Οι κωδικοµ και τα µην·µατα σϕαλµ±των εµϕανµζονται ¶ταν εντοπιστεµ ²να
πρ¶βληµα απ¶ το πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics ³ τη λειτουργµα
POST. Μαζµ µε τους κωδικο·ς σϕ±λµατος εµϕανµζονται µην·µατα που
µπορεµ να βοηθ³σουν στον εντοπισµ¶ της συσκευ³ς που παρουσι±ζει το
πρ¶βληµα.
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Μην·µατα σϕαλµ±των POST
Μπορεµ να εµϕανιστο·ν περισσ¶τερα απ¶ ²να µην·µατα σϕαλµ±των. Συχν±,
το πρ¹το σϕ±λµα που προκ·πτει προκαλεµ και τα επ¶µενα. vταν
χρησιµοποιεµτε τους πµνακες µηνυµ±των POST σε αυτ³ την εν¶τητα, π±ντα
αρχµστε εκτελ¹ντας τις προτειν¶µενες εν²ργειες για το πρ¹το µ³νυµα
σϕ±λµατος που εµϕανµζεται στην οθ¶νη. Στους πµνακες αυτο·ς, ο
χαρακτ³ρας X µπορεµ να αντιπροσωπε·ει οποιονδ³ποτε αλϕαριθµητικ¶
χαρακτ³ρα.
Κωδικ¶ς

Περιγραϕ³

Εν²ργεια

101

Σϕ±λµα IRQ

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

102

Σϕ±λµα χρονιστ³

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

106

Βλ±βη στην πλακ²τα
συστ³µατος

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

110

Σϕ±λµα ισοτιµµας

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

111

Σϕ±λµα ισοτιµµας I/O 2

Βλ. “Πρ¶γραµµα IBM Enhanced
Diagnostics” στη σελµδα 141
για οδηγµες σχετικ± µε την
εκτ²λεση των προγραµµ±των
δι±γνωσης.

114

Σϕ±λµα ελεγκτικο·
αθροµσµατος εξωτερικ³ς ROM

121

Σϕ±λµα υλικο· εξοπλισµο·

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

151

Σϕ±λµα στο ρολ¶ι πραγµατικο·
χρ¶νου

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

161

Ελαττωµατικ³ µπαταρµα CMOS

Αντικαταστ³στε τη µπαταρµα.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες,
βλ. “Αντικατ±σταση της
µπαταρµας” στη σελµδα 146.

1. Αν εγκαταστ³σατε ²ναν
προσαρµογ²α, αϕαιρ²στε
τον και επανεκκιν³στε τον
υπολογιστ³.
2. Αν το σϕ±λµα
παρουσιαστεµ ξαν±, ο
υπολογιστ³ς χρει±ζεται
επισκευ³. ∆ιαϕορετικ±,
αντικαταστ³στε τον
προσαρµογ²α.

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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Κωδικ¶ς

Περιγραϕ³

162

rγινε κ±ποια αλλαγ³ στη
δι±ρθρωση των συσκευ¹ν.

1. Βεβαιωθεµτε ¶τι ¶λες οι
εξωτερικ²ς συσκευ²ς εµναι
αναµµ²νες.
2. Βεβαιωθεµτε ¶τι ¶λες οι
συσκευ²ς ²χουν
εγκατασταθεµ σωστ± και
εµναι καλ± συνδεδεµ²νες
στα καλ¹δι± τους.
3. Αν προσθ²σατε,
αϕαιρ²σατε ³ αλλ±ξατε τη
θ²ση µιας συσκευ³ς,
πρ²πει να αποθηκε·σετε
τις ν²ες ρυθµµσεις στο
πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility.
Βλ. “rναρξη του
προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility”
στη σελµδα 112 και
Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση του
προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility”
στη σελµδα 43 για
περισσ¶τερες
πληροϕορµες.

163

Λανθασµ²νη ηµεροµηνµα και
¹ρα

1. Καθορµστε τη σωστ³
ηµεροµηνµα και ¹ρα στο
πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility.
2. Αν το πρ¶βληµα
εξακολουθεµ να
παρουσι±ζεται, ο
υπολογιστ³ς χρει±ζεται
επισκευ³.

164

Ασυµϕωνµα µεγ²θους µν³µης
CMOS RAM

Βλ. “Πρ¶γραµµα IBM Enhanced
Diagnostics” στη σελµδα 141
για οδηγµες σχετικ± µε την
εκτ²λεση των προγραµµ±των
δι±γνωσης.

167

∆εν εµναι δυνατ³ η ενηµ²ρωση
του ρολογιο·

Ενηµερ¹στε το BIOS. Βλ.
“Ενηµ²ρωση προγραµµ±των
συστ³µατος” στη σελµδα 31.
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Εν²ργεια

Κωδικ¶ς

Περιγραϕ³

Εν²ργεια

168

Η λειτουργµα Alert on LAN δεν
λειτουργεµ σωστ±

175

Σϕ±λµα στην πλακ²τα
συστ³µατος

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

176

rχει αϕαιρεθεµ το κ±λυµµα του
υπολογιστ³.

Πληκτρολογ³στε τον κωδικ¶
πρ¶σβασης διαχειριστ³. Αν το
πρ¶βληµα εξακολουθεµ να
παρουσι±ζεται, ο υπολογιστ³ς
χρει±ζεται επισκευ³.

177

Παρουσι±στηκε σϕ±λµα κατ±
την απογραϕ³ του υλικο·
εξοπλισµο·, για παρ±δειγµα
²χει αϕαιρεθεµ κ±ποια
συσκευ³. Αυτ¶ το µ³νυµα
σϕ±λµατος εµναι τµ³µα της
λειτουργµας Asset ID του
υπολογιστ³ σας.

Πληκτρολογ³στε τον κωδικ¶
πρ¶σβασης διαχειριστ³. Αν το
πρ¶βληµα εξακολουθεµ να
παρουσι±ζεται, ο υπολογιστ³ς
χρει±ζεται επισκευ³.

184

∆εν εντοπµστηκε κεραµα για τον
²λεγχο των στοιχεµων του
υπολογιστ³

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

186

Σϕ±λµα στην πλακ²τα
συστ³µατος ³ σϕ±λµα
ασϕ±λειας του υλικο·
εξοπλισµο·

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

187

Εκκαθαρµστηκε ο κωδικ¶ς
πρ¶σβασης διαχειριστ³ και η
σειρ± εκκµνησης µον±δων

Βλ. Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση του
προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility” στη
σελµδα 43 και ακολουθ³στε τις
οδηγµες για να ορµσετε κωδικ¶
πρ¶σβασης διαχειριστ³ και
σειρ± εκκµνησης µον±δων.

190

Απενεργοποι³θηκε η ²νδειξη
παραβµασης του υπολογιστ³. Το
µ³νυµα αυτ¶ εµναι
πληροϕοριακ¶.

∆εν απαιτεµται καµµα εν²ργεια.

1. Βλ. Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση
του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility”
στη σελµδα 43 και
ακολουθ³στε τις οδηγµες
για να βεβαιωθεµτε ¶τι η
λειτουργµα Alert on LAN
εµναι ενεργοποιηµ²νη.
2. Αν η λειτουργµα Alert on
LAN εµναι ενεργοποιηµ²νη
και εξακολουθεµ να
εµϕανµζεται αυτ¶ το
σϕ±λµα, ζητ³στε την
επισκευ³ του υπολογιστ³.

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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Κωδικ¶ς

Περιγραϕ³

Εν²ργεια

20x

Σϕ±λµα µν³µης

1. Βλ. “Προβλ³µατα µν³µης”
στη σελµδα 136.
2. Βλ. “Πρ¶γραµµα IBM
Enhanced Diagnostics” στη
σελµδα 141 για οδηγµες
σχετικ± µε την εκτ²λεση
των προγραµµ±των
δι±γνωσης.

301 ³
303

Σϕ±λµα πληκτρολογµου

1. Βεβαιωθεµτε ¶τι δεν ²χουν
κολλ³σει κ±ποια πλ³κτρα.
2. Βεβαιωθεµτε ¶τι το
πληκτρολ¶γιο εµναι σωστ±
συνδεδεµ²νο.
3. Αν το πληκτρολ¶γιο εµναι
σωστ± συνδεδεµ²νο,
ζητ³στε να επισκευαστεµ ο
υπολογιστ³ς.

601

Σϕ±λµα µον±δας δισκ²τας ³
ελεγκτ³

1. Πηγαµνετε στην εν¶τητα
“Πρ¶γραµµα IBM
Enhanced Diagnostics” στη
σελµδα 141 και, αν εµναι
δυνατ¶, ακολουθ³στε τις
οδηγµες για την εκτ²λεση
του προγρ±µµατος IBM
Enhanced Diagnostics.
2. Αν το πρ¶βληµα
εξακολουθεµ να
παρουσι±ζεται, ο
υπολογιστ³ς χρει±ζεται
επισκευ³.

602

Η εγγραϕ³ εκκµνησης (boot
record) της δισκ²τας δεν εµναι
²γκυρη

1. Η δισκ²τα µπορεµ να εµναι
ελαττωµατικ³. ∆οκιµ±στε
µια ±λλη δισκ²τα.
2. Αν το πρ¶βληµα
εξακολουθεµ να
παρουσι±ζεται, ο
υπολογιστ³ς χρει±ζεται
επισκευ³.
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Κωδικ¶ς

Περιγραϕ³

Εν²ργεια

604

rχει εγκατασταθεµ µη
υποστηριζ¶µενη µον±δα
δισκ²τας

1. Πηγαµνετε στην εν¶τητα
“Πρ¶γραµµα IBM
Enhanced Diagnostics” στη
σελµδα 141 και, αν εµναι
δυνατ¶, ακολουθ³στε τις
οδηγµες για την εκτ²λεση
του προγρ±µµατος IBM
Enhanced Diagnostics.
2. Αν το πρ¶βληµα
εξακολουθεµ να
παρουσι±ζεται, ο
υπολογιστ³ς χρει±ζεται
επισκευ³.

662

Σϕ±λµα ρυθµµσεων της
µον±δας δισκ²τας

1. Εκτελ²στε το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility
για να βεβαιωθεµτε ¶τι οι
ρυθµµσεις εµναι σωστ²ς. Αν
κ±νετε αλλαγ²ς στις
ρυθµµσεις της µον±δας
δισκ²τας, αποθηκε·στε τις.
2. Βεβαιωθεµτε ¶τι ¶λες οι
µον±δες δισκ²τας ²χουν
εγκατασταθεµ σωστ± και
εµναι καλ± συνδεδεµ²νες
στα καλ¹δι± τους.
3. Αν το πρ¶βληµα
εξακολουθεµ να
παρουσι±ζεται, ο
υπολογιστ³ς χρει±ζεται
επισκευ³.

762

Σϕ±λµα ρυθµµσεων
συνεπεξεργαστ³

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

11xx

Σϕ±λµα σειριακ³ς θ·ρας (xx =
αριθµ¶ς σειριακ³ς θ·ρας)

Βλ. “Προβλ³µατα µε τη
σειριακ³ θ·ρα” στη σελµδα 139.

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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Κωδικ¶ς

Περιγραϕ³

17xx

Λανθασµ²νη ρ·θµιση του
σκληρο· δµσκου ³ ο σκληρ¶ς
δµσκος ³ µια συσκευ³ IDE
παρουσµασε βλ±βη

18xx

rνας προσαρµογ²ας PCI
ζ³τησε π¶ρο που δεν εµναι
διαθ²σιµος.

1962

Σϕ±λµα στη σειρ± εκκµνησης
µον±δων (startup sequence)

Εν²ργεια
1. Εκτελ²στε το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility
και βεβαιωθεµτε ¶τι οι
µον±δες IDE εµναι
ενεργοποιηµ²νες (enabled)
και ¶τι οι ρυθµµσεις τους
εµναι σωστ²ς. Αν κ±νετε
αλλαγ²ς στις ρυθµµσεις του
σκληρο· δµσκου,
αποθηκε·στε τις ρυθµµσεις.
2. Βεβαιωθεµτε ¶τι τα καλ¹δια
του σκληρο· δµσκου ²χουν
συνδεθεµ σωστ±.
3. Αν το πρ¶βληµα
εξακολουθεµ να
παρουσι±ζεται, ο
υπολογιστ³ς χρει±ζεται
επισκευ³.
Βλ. Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση του
προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility” στη
σελµδα 43 και ακολουθ³στε τις
οδηγµες για να ρυθµµσετε ξαν±
τις συσκευ²ς PCI.
1. Βλ. Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση
του προγρ±µµατος
Configuration/Setup Utility”
στη σελµδα 43 και
ακολουθ³στε τις οδηγµες
για να βεβαιωθεµτε ¶τι η
σειρ± εκκµνησης µον±δων
²χει οριστεµ σωστ±.
2. Αν το πρ¶βληµα
εξακολουθεµ να
παρουσι±ζεται, ο
υπολογιστ³ς χρει±ζεται
επισκευ³.

8603

Σϕ±λµα σε συσκευ³ κατ±δειξης
³ στην πλακ²τα συστ³µατος.

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

I9990301

Βλ±βη στο σκληρ¶ δµσκο

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.
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Προειδοποιητικ± ηχητικ± σ³µατα POST
rνας ³χος και η εµϕ±νιση κειµ²νου στην οθ¶νη δηλ¹νουν την επιτυχ³
ολοκλ³ρωση της λειτουργµας POST. Περισσ¶τεροι απ¶ ²νας ³χοι δηλ¹νουν
¶τι η λειτουργµα POST εντ¶πισε κ±ποιο σϕ±λµα.
Τα προειδοποιητικ± ηχητικ± σ³µατα ακο·γονται σε οµ±δες δ·ο ³ τρι¹ν
³χων. Η δι±ρκεια του κ±θε ³χου εµναι µδια, αλλ± διαϕ²ρει η δι±ρκεια της
πα·σης µεταξ· των ³χων. Για παρ±δειγµα, ²να ηχητικ¶ σ³µα της µορϕ³ς
1–2–4 ακο·γεται ως ²νας ³χος, µια πα·ση, δ·ο συνεχ¶µενοι ³χοι, ±λλη µµα
πα·ση, και ±λλοι 4 συνεχ¶µενοι ³χοι.
Εµναι πιθαν¶ να παρερµηνε·σετε τα ηχητικ± σ³µατα αν δεν γνωρµζετε
ακριβ¹ς τον τρ¶πο λειτουργµας τους. Να θυµ±στε ¶τι τα ηχητικ± σ³µατα
POST διαϕ²ρουν µεταξ· τους στη δι±ρκεια των πα·σεων και ¶χι στη
δι±ρκεια των τ¶νων.
Για τα ακ¶λουθα ηχητικ± σ³µατα, οι αριθµοµ δηλ¹νουν τη σειρ± και τον
αριθµ¶ των ³χων. Για παρ±δειγµα, ²να ηχητικ¶ σ³µα “2–3–2” (δ·ο ³χοι,
τρεις ³χοι και ξαν± δ·ο ³χοι) δηλ¹νει ¶τι υπ±ρχει πρ¶βληµα στη µν³µη.
Αν ακο·σετε τα παρακ±τω ηχητικ± σ³µατα, ζητ³στε την επισκευ³ του
υπολογιστ³.
Ηχητικ¶
σ³µα

Πιθαν³ αιτµα

1–1–3

Αποτυχµα εγγραϕ³ς/αν±γνωσης CMOS

1–1–4

Σϕ±λµα ελεγκτικο· αθροµσµατος (checksum) BIOS ROM

1–2–1

Αποτυχµα ελ²γχου προγραµµατιζ¶µενου χρονιστ³ διακοπ³ς

1–2–2

Σϕ±λµα προετοιµασµας DMA

1–2–3

Σϕ±λµα ελ²γχου εγγραϕ³ς/αν±γνωσης εγγραϕ³ς σελµδας DMA
(DMA page register)

1–2–4

Σϕ±λµα επαλ³θευσης αναν²ωσης RAM

1–3–1

Σϕ±λµα µν³µης ³ υπερβολικ¶ς αριθµ¶ς συσκευ¹ν στα RIMM

1–3–2

Αποτυχµα ελ²γχου ισοτιµµας πρ¹των 64 Kb RAM

2–1–1

∆ιαδικασµα ελ²γχου δευτερε·ουσας εγγραϕ³ς DMA (secondary
DMA register) σε εξ²λιξη ³ η διαδικασµα απ²τυχε.

2–1–2

∆ιαδικασµα ελ²γχου πρωτε·ουσας εγγραϕ³ς DMA (primary
DMA register) σε εξ²λιξη ³ η διαδικασµα απ²τυχε.

2–1–3

Αποτυχµα ελ²γχου πρωτε·ουσας εγγραϕ³ς µ±σκας διακοπ³ς
(primary interrupt mask register)

2–1–4

Αποτυχµα ελ²γχου δευτερε·ουσας εγγραϕ³ς µ±σκας διακοπ³ς
(secondary interrupt mask register)

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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Ηχητικ¶
σ³µα

Πιθαν³ αιτµα

2–2–2

Αποτυχµα ελ²γχου ελεγκτ³ πληκτρολογµου

2–3–2

∆ιαδικασµα ελ²γχου µν³µης οθ¶νης σε εξ²λιξη ³ η διαδικασµα
απ²τυχε.

2–3–3

∆ιαδικασµα ελ²γχου επανασχεδµασης οθ¶νης σε εξ²λιξη ³ η
διαδικασµα απ²τυχε.

3–1–1

Αποτυχµα ελ²γχου σ³µατος διακοπ³ς χρονιστ³

3–1–2

Αποτυχµα ελ²γχου του καναλιο· 2 του χρονιστ³ (interval timer
channel 2)

3–1–4

Αποτυχµα ελ²γχου ρολογιο· (time–of–day clock)

3–2–4

Σ·γκριση µεγ²θους µν³µης CMOS µε το πραγµατικ¶ µ²γεθος
µν³µης

3–3–1

Ασυµϕωνµα µεγεθ¹ν µν³µης

Πµνακες επµλυσης προβληµ±των µε τις συσκευ²ς
Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε τους πµνακες αυτ³ς της εν¶τητας για να
βρεµτε λ·σεις σε προβλ³µατα µε συγκεκριµ²να συµπτ¹µατα.
Σηµαντικ¶
Αν εµναι απαραµτητο να αϕαιρ²σετε το κ±λυµµα του υπολογιστ³,
διαβ±στε πρ¹τα τις εν¶τητες “Πληροϕορµες σχετικ± µε την ασϕ±λεια”
στη σελµδα ix και “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 70
(επιτραπ²ζιο µοντ²λο) ³ “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 86
(µοντ²λο tower) για σηµαντικ²ς πληροϕορµες σχετικ± µε την ασϕ±λεια
και οδηγµες.

Αν ²χετε µ¶λις εγκαταστ³σει ²να ν²ο πρ¶γραµµα ³ µια ν²α συσκευ³ και ο
υπολογιστ³ς δεν λειτουργεµ, κ±ντε τα εξ³ς πριν χρησιµοποι³σετε τους
πµνακες επµλυσης προβληµ±των:
1. Αϕαιρ²στε το πρ¶γραµµα ³ τη συσκευ³ που εγκαταστ³σατε.
2. Εκτελ²στε τα διαγνωστικ± προγρ±µµατα για να βεβαιωθεµτε ¶τι ο
υπολογιστ³ς λειτουργεµ σωστ±. (Βλ. “Πρ¶γραµµα IBM Enhanced
Diagnostics” στη σελµδα 141 για πληροϕορµες σχετικ± µε τα
διαγνωστικ± προγρ±µµατα που παρ²χονται µε τον υπολογιστ³ σας.)
3. Εγκαταστ³στε ξαν± το ν²ο πρ¶γραµµα ³ τη ν²α συσκευ³.
Ο πµνακας που ακολουθεµ θα σας βοηθ³σει να εντοπµσετε ε·κολα την
κατηγορµα που σας αϕορ± στους πµνακες επµλυσης προβληµ±των.
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Εµδος προβλ³µατος

Μεταβεµτε στην εν¶τητα:

Γενικ¶

“Γενικ± προβλ³µατα” στη σελµδα 134

Εκτυπωτ³ς

“Προβλ³µατα µε τον εκτυπωτ³” στη
σελµδα 139

Θ·ρες USB (Universal
Serial Bus)

“Προβλ³µατα µε τις θ·ρες USB” στη
σελµδα 140

Λογισµικ¶

“Προβλ³µατα µε το λογισµικ¶” στη
σελµδα 140

Μν³µη

“Προβλ³µατα µν³µης” στη σελµδα 136

Μον±δα δισκ²τας

“Προβλ³µατα µε τη µον±δα δισκ²τας” στη
σελµδα 130

Οθ¶νη

“Προβλ³µατα µε την οθ¶νη” στη
σελµδα 131

Παρ±λληλη θ·ρα

“Προβλ³µατα µε την παρ±λληλη θ·ρα” στη
σελµδα 138

Περιοδικ¶

“Περιοδικ± προβλ³µατα” στη σελµδα 134

Πληκτρολ¶γιο, ποντµκι ³
συσκευ³ κατ±δειξης

“Πληκτρολ¶γιο, ποντµκι ³ συσκευ³
κατ±δειξης” στη σελµδα 135

Προαιρετικ³ συσκευ³

“Προβλ³µατα µε προαιρετικ²ς συσκευ²ς”
στη σελµδα 137

Σειριακ³ θ·ρα 1

“Προβλ³µατα µε τη σειριακ³ θ·ρα” στη
σελµδα 139

Σειριακ³ θ·ρα 2

“Προβλ³µατα µε τη σειριακ³ θ·ρα” στη
σελµδα 139

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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Προβλ³µατα µε τη µον±δα δισκ²τας
Προβλ³µατα µε τη
µον±δα δισκ²τας

Εν²ργεια

Η ϕωτειν³ ²νδειξη
χρ³σης της µον±δας
δισκ²τας παραµ²νει
αναµµ²νη ³ το σ·στηµα
αγνοεµ τη µον±δα
δισκ²τας.

Αν υπ±ρχει δισκ²τα στη µον±δα, βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. ∆εν ²χει απενεργοποιηθεµ η χρ³ση της µον±δας
δισκ²τας. Χρησιµοποι³στε το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility για να το ελ²γξετε. Για
περισσ¶τερες πληροϕορµες, βλ. Κεϕ±λαιο 4, “
Χρ³ση του προγρ±µµατος Configuration/Setup
Utility” στη σελµδα 43.
2. Η σειρ± εκκµνησης µον±δων περιλαµβ±νει τη
µον±δα δισκ²τας. Χρησιµοποι³στε το πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility για να το επαληθε·σετε.
3. Η δισκ²τα που χρησιµοποιεµτε δεν εµναι
κατεστραµµ²νη. ∆οκιµ±στε να χρησιµοποι³σετε µια
±λλη δισκ²τα, αν ²χετε.
4. Η δισκ²τα ²χει τοποθετηθεµ σωστ±, µε την ετικ²τα
προς τα π±νω και το µεταλλικ¶ κ±λυµµα προς το
µ²σα µ²ρος της µον±δας.
5. Η δισκ²τα περι²χει τα απαραµτητα αρχεµα για την
εκκµνηση του υπολογιστ³ (η δισκ²τα πρ²πει να
εµναι εκκιν³σιµη).
6. Τα καλ¹δια της µον±δας δισκ²τας ²χουν
εγκατασταθεµ σωστ± και συνδεθεµ µε ασϕαλ³
τρ¶πο.
7. ∆εν υπ±ρχει πρ¶βληµα µε το λογισµικ¶ που
χρησιµοποιεµτε (βλ. “Προβλ³µατα µε το λογισµικ¶”
στη σελµδα 140).
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.
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Προβλ³µατα µε την οθ¶νη
Προβλ³µατα µε την
οθ¶νη

Εν²ργεια

Γενικ± προβλ³µατα µε
την οθ¶νη.

Ορισµ²νες οθ¶νες της IBM ²χουν δικ²ς τους
διαδικασµες αυτ¶µατου ελ²γχου. Αν υποψι±ζεστε ¶τι
υπ±ρχει πρ¶βληµα στην οθ¶νη σας, ανατρ²ξτε στις
πληροϕορµες που τη συνοδε·ουν για οδηγµες σχετικ±
µε τη ρ·θµιση και τον ²λεγχ¶ της.
Αν δεν µπορεµτε να βρεµτε το πρ¶βληµα, εξετ±στε τον
πµνακα που ακολουθεµ.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.

Η οθ¶νη τρεµοπαµζει.

Καθορµστε την υψηλ¶τερη συχν¶τητα αναν²ωσης
πλ³ρους σ±ρωσης (noninterlaced) που υποστηρµζει η
οθ¶νη και ο ελεγκτ³ς οθ¶νης του υπολογιστ³ σας.
Προσοχ³: Αν χρησιµοποι³σετε αν±λυση ³ ταχ·τητα
αναν²ωσης που δεν υποστηρµζεται απ¶ την οθ¶νη,
µπορεµ να προκληθεµ ζηµι± στην οθ¶νη.
Μπορεµτε να αλλ±ξετε τη συχν¶τητα αναν²ωσης απ¶ το
λειτουργικ¶ σ·στηµα, ακολουθ¹ντας τις οδηγµες που
παρ²χονται στα αρχεµα README. Ανατρ²ξτε στο
εγχειρµδιο του λειτουργικο· συστ³µατος για
περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τις ρυθµµσεις
της οθ¶νης.
Αν το πρ¶βληµα δεν διορθωθεµ, πρ²πει να επισκευαστεµ
η οθ¶νη ³ ο υπολογιστ³ς.

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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Προβλ³µατα µε την
οθ¶νη

Εν²ργεια

Η εικ¶να της οθ¶νης
εµναι ασταθ³ς,
δυσαν±γνωστη,
παραµορϕωµ²νη ³
τρεµοπαµζει.

Αν η διαδικασµα αυτ¶µατου ελ²γχου της οθ¶νης δεµχνει
¶τι η οθ¶νη λειτουργεµ κανονικ±, βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. Η θ²ση της οθ¶νης εµναι σωστ³. Το πρ¶βληµα
µπορεµ να προκαλεµται απ¶ τα µαγνητικ± πεδµα που
δηµιουργο·ν ±λλες συσκευ²ς ¶πως
µετασχηµατιστ²ς, οικιακ²ς συσκευ²ς, λ±µπες
ϕθορισµο· ³ ±λλες οθ¶νες. Για να διαπιστ¹σετε
αν το πρ¶βληµα προκαλεµται απ¶ τη θ²ση της
οθ¶νης:
i. Σβ³στε την οθ¶νη. (Η µετακµνηση µιας
²γχρωµης οθ¶νης την ¹ρα που εµναι αναµµ²νη
µπορεµ να προκαλ²σει ϕθορ± στα χρ¹µατα της
οθ¶νης.)
ii. Μετακιν³στε την οθ¶νη και τις ±λλες συσκευ²ς
¹στε να απ²χουν µεταξ· τους τουλ±χιστον
30 cm. Επµσης, βεβαιωθεµτε ¶τι η οθ¶νη
απ²χει τουλ±χιστον 8 cm απ¶ τις µον±δες
δισκ²τας για να αποϕ·γετε σϕ±λµατα
αν±γνωσης/εγγραϕ³ς στις µον±δες αυτ²ς.
iii. Αν±ψτε την οθ¶νη.
2. Η οθ¶νη εµναι συνδεδεµ²νη µε καλ¹διο σ³µατος
της IBM και το καλ¹διο αυτ¶ εµναι σωστ±
συνδεδεµ²νο στην οθ¶νη και στον υπολογιστ³.
Καλ¹δια σ³µατος που δεν εµναι της IBM µπορεµ να
προκαλ²σουν απρ¶βλεπτα αποτελ²σµατα.
3. ∆εν ²χετε καθορµσει µεγαλ·τερη συχν¶τητα
αναν²ωσης απ¶ αυτ³ που υποστηρµζει η οθ¶νη. Οι
συχν¶τητες αναν²ωσης που υποστηρµζει η οθ¶νη
αναϕ²ρονται στο εγχειρµδιο που τη συνοδε·ει.
Σηµεµωση: Για µερικ²ς οθ¶νες υπ±ρχει καλ¹διο
σ³µατος µε πρ¶σθετη θωρ±κιση.
Επικοινων³στε µε το µεταπωλητ³ της IBM
³ τον εκπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM για
πληροϕορµες.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.
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Προβλ³µατα µε την
οθ¶νη

Εν²ργεια

Η οθ¶νη λειτουργεµ ¶ταν
εκκινεµται το σ·στηµα
αλλ± σβ³νει ¶ταν
ενεργοποιο·νται κ±ποιες
εϕαρµογ²ς.

Βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. Το καλ¹διο σ³µατος της οθ¶νης εµναι καλ±
συνδεδεµ²νο στην οθ¶νη και στην κατ±λληλη
υποδοχ³ του προσαρµογ²α γραϕικ¹ν. Βλ.
“Σ·νδεση των καλωδµων του υπολογιστ³” στη
σελµδα 11 για να εντοπµσετε την υποδοχ³ της
οθ¶νης στον προσαρµογ²α γραϕικ¹ν που ²χει
εγκατασταθεµ στον υπολογιστ³ σας.
2. rχουν εγκατασταθεµ τα απαραµτητα προγρ±µµατα
οδ³γησης (device drivers) για τις εϕαρµογ²ς.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.

Η οθ¶νη λειτουργεµ ¶ταν
εκκινεµται το σ·στηµα
αλλ± σβ³νει ¶ταν ο
υπολογιστ³ς µεµνει
αδραν³ς για κ±ποιο
χρονικ¶ δι±στηµα.

Εµναι πιθαν¶ να ²χει ενεργοποιηθεµ µια απ¶ τις
λειτουργµες διαχεµρισης εν²ργειας (Power
Management). Αν ²χει ενεργοποιηθεµ κ±ποια λειτουργµα
διαχεµρισης εν²ργειας, το πρ¶βληµα µπορεµ να λυθεµ αν
την απενεργοποι³σετε ³ αλλ±ξετε τις ρυθµµσεις της
(βλ. “Λειτουργµες διαχεµρισης εν²ργειας” στη
σελµδα 59).
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.

Κεν³ οθ¶νη.

Βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. Το καλ¹διο τροϕοδοσµας του υπολογιστ³ εµναι
συνδεδεµ²νο στον υπολογιστ³ και σε µια πρµζα που
λειτουργεµ.
2. Η οθ¶νη εµναι αναµµ²νη και ²χουν ρυθµιστεµ σωστ±
η ϕωτειν¶τητα (Brightness) και η αντµθεση
(Contrast).
3. Το καλ¹διο σ³µατος της οθ¶νης εµναι καλ±
συνδεδεµ²νο στην οθ¶νη και στην κατ±λληλη
υποδοχ³ του υπολογιστ³. Για να εντοπµσετε την
υποδοχ³ της οθ¶νης, βλ. “Σ·νδεση των καλωδµων
του υπολογιστ³” στη σελµδα 11.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.

Εµϕανµζεται µ¶νο ο
δροµ²ας.

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

Εµϕανµζονται
λανθασµ²νοι χαρακτ³ρες
στην οθ¶νη.

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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Γενικ± προβλ³µατα
Γενικ± προβλ³µατα

Εν²ργεια

Ο υπολογιστ³ς δεν
αν±βει ¶ταν πατ±τε το
διακ¶πτη λειτουργµας.

Βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. vλα τα καλ¹δια εµναι συνδεδεµ²να καλ± και στις
σωστ²ς υποδοχ²ς. Για να εντοπµσετε τις
υποδοχ²ς, βλ. “Σ·νδεση των καλωδµων του
υπολογιστ³” στη σελµδα 11.
2. Το κ±λυµµα του υπολογιστ³ ²χει τοποθετηθεµ
σωστ±.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.

Προβλ³µατα ¶πως
σπασµ²νη κλειδαρι±
καλ·µµατος ³ ϕωτειν²ς
ενδεµξεις που δεν
λειτουργο·ν.

Επισκευ±στε τον υπολογιστ³.

Περιοδικ± προβλ³µατα
Περιοδικ± προβλ³µατα

Εν²ργεια

rνα πρ¶βληµα
παρουσι±ζεται µ¶νο κατ±
διαστ³µατα και εµναι
δ·σκολο να εντοπιστεµ.

Βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. vλα τα καλ¹δια εµναι σωστ± συνδεδεµ²να στο
πµσω µ²ρος του υπολογιστ³ και των
προσαρτηµ²νων συσκευ¹ν.
2. vταν ο υπολογιστ³ς λειτουργεµ δεν εµναι
σκεπασµ²να τα ανοµγµατα εξαερισµο· (πρ²πει να
υπ±ρχει ρο³ α²ρα γ·ρω απ¶ τα ανοµγµατα) και ο
ανεµιστ³ρας λειτουργεµ. Αν τα ανοµγµατα
εξαερισµο· εµναι σκεπασµ²να ³ ο ανεµιστ³ρας δεν
λειτουργεµ, ο υπολογιστ³ς µπορεµ να
υπερθερµανθεµ.
3. Αν ²χουν εγκατασταθεµ συσκευ²ς SCSI, η
τελευταµα εξωτερικ³ συσκευ³ σε κ±θε σειρ±
συσκευ¹ν SCSI πρ²πει να τερµατµζεται σωστ±.
(Βλ. τα εγχειρµδια των συσκευ¹ν SCSI.)
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.
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Πληκτρολ¶γιο, ποντµκι ³ συσκευ³ κατ±δειξης
Προβλ³µατα µε το
πληκτρολ¶γιο,
το ποντµκι ³ τη
συσκευ³ κατ±δειξης

Εν²ργεια

vλα ³ ορισµ²να πλ³κτρα
του πληκτρολογµου δεν
λειτουργο·ν.

Βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. rχετε αν±ψει τον υπολογιστ³ και την οθ¶νη.
2. Το καλ¹διο του πληκτρολογµου εµναι σωστ±
συνδεδεµ²νο στην κατ±λληλη υποδοχ³ του
υπολογιστ³. Βλ. “Σ·νδεση των καλωδµων του
υπολογιστ³” στη σελµδα 11 για να εντοπµσετε την
υποδοχ³ του πληκτρολογµου.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.

Το ποντµκι ³ η συσκευ³
κατ±δειξης δεν
λειτουργεµ.

Βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. Το καλ¹διο του ποντικιο· ³ της συσκευ³ς
κατ±δειξης εµναι σωστ± συνδεδεµ²νο στην
κατ±λληλη υποδοχ³ του υπολογιστ³. Αν±λογα µε
τον τ·πο του ποντικιο· που χρησιµοποιεµτε, θα
πρ²πει να το συνδ²σετε εµτε στην υποδοχ³ του
ποντικιο· εµτε στη σειριακ³ θ·ρα. Βλ. “Σ·νδεση
των καλωδµων του υπολογιστ³” στη σελµδα 11 για
να εντοπµσετε την υποδοχ³ του ποντικιο· και τη
σειριακ³ θ·ρα.
2. rχουν εγκατασταθεµ σωστ± τα προγρ±µµατα
οδ³γησης (device drivers) για το ποντµκι.
3. Το ποντµκι ³ η συσκευ³ κατ±δειξης ²χει λερωθεµ.
Για πληροϕορµες σχετικ± µε τον καθαρισµ¶ του
ποντικιο·, βλ. “Ποντµκι” στη σελµδα 39.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς και η συσκευ³.

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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Προβλ³µατα µν³µης
Προβλ³µατα µν³µης

Εν²ργεια

Το µ²γεθος της µν³µης
που εµϕανµζεται εµναι
λιγ¶τερο απ¶ αυτ¶ που
²χετε εγκαταστ³σει.

Το µ²γεθος της διαθ²σιµης µν³µης που εµϕανµζεται
µπορεµ να εµναι λµγο µικρ¶τερο απ¶ το αναµεν¶µενο
επειδ³ η λειτουργµα σκµασης (shadowing) του BIOS
δεσµε·ει ²να µικρ¶ τµ³µα της µν³µης RAM, εν¹ το
ACPI και το USB µπορεµ να δεσµε·ουν ²ως 1 ΜΒ.
Βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. rχετε εγκαταστ³σει σωστο· τ·που RIMM για τον
υπολογιστ³ σας. Βλ. “Εργασµες µε τη µν³µη” στη
σελµδα 104 για οδηγµες σχετικ± µε την προσθ³κη
RIMM.
2. Τα RIMM ²χουν εγκατασταθεµ σωστ± και εµναι
τοποθετηµ²να καλ± στις υποδοχ²ς τους.
3. Σε ¶λες τις υποδοχ²ς RIMM υπ±ρχει εµτε ²να
RIMM µν³µης εµτε ²να RIMM συν²χισης.
Αν το πρ¶βληµα εξακολουθεµ να παρουσι±ζεται,
εκτελ²στε τον ²λεγχο µν³µης του διαγνωστικο·
προγρ±µµατος που παρ²χεται µε τον υπολογιστ³ σας.
(Βλ. “Πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics” στη
σελµδα 141 για περισσ¶τερες πληροϕορµες.) Το
σ·στηµα µπορεµ να ²χει εντοπµσει ²να χαλασµ²νο RIMM
και να ²χει κ±νει αυτ¶µατη ανακατανοµ³ της µν³µης
για να συνεχιστεµ η λειτουργµα του υπολογιστ³.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.
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Προβλ³µατα µε προαιρετικ²ς συσκευ²ς
Προβλ³µατα µε
προαιρετικ²ς συσκευ²ς

Εν²ργεια

Μια προαιρετικ³ συσκευ³
της IBM που µ¶λις
εγκαταστ±θηκε δεν
λειτουργεµ.

Βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. Η προαιρετικ³ συσκευ³ εµναι συµβατ³ µε τον
υπολογιστ³ σας.
2. Ακολουθ³σατε τις οδηγµες εγκατ±στασης που
παρ²χονται µε την προαιρετικ³ συσκευ³ και τις
οδηγµες στο Κεϕ±λαιο 5, “Εγκατ±σταση
προαιρετικ¹ν εξαρτηµ±των” στη σελµδα 67.
3. vλα τα αρχεµα της προαιρετικ³ς συσκευ³ς (αν
υπ±ρχουν) ²χουν εγκατασταθεµ σωστ±. Βλ.
“Εγκατ±σταση αρχεµων απ¶ δισκ²τες προαιρετικ¹ν
συσκευ¹ν” στη σελµδα 145 για πληροϕορµες
σχετικ± µε την εγκατ±σταση αρχεµων για
προαιρετικ²ς συσκευ²ς.
4. ∆εν ²χετε κατ± λ±θος αποσυνδ²σει ±λλες
προαιρετικ²ς συσκευ²ς ³ καλ¹δια.
5. Αν η προαιρετικ³ συσκευ³ εµναι προσαρµογ²ας,
βεβαιωθεµτε ¶τι υπ±ρχουν αρκετοµ π¶ροι
συστ³µατος για τη σωστ³ λειτουργµα του.
Εξετ±στε το εγχειρµδιο του προσαρµογ²α (καθ¹ς
και τα εγχειρµδια των ±λλων εγκατεστηµ²νων
προσαρµογ²ων) για τους π¶ρους που εµναι
απαραµτητοι για τη λειτουργµα του κ±θε
προσαρµογ²α.
6. rχετε ενηµερ¹σει τις ρυθµµσεις στο πρ¶γραµµα
Configuration/Setup Utility, αν αυτ¶ εµναι
απαραµτητο, και δεν υπ±ρχουν προβλ³µατα απ¶
συµπτ¹σεις διευθ·νσεων. Για περισσ¶τερες
πληροϕορµες, βλ. Κεϕ±λαιο 4, “ Χρ³ση του
προγρ±µµατος Configuration/Setup Utility” στη
σελµδα 43.)
Αν το πρ¶βληµα εξακολουθεµ να παρουσι±ζεται,
εκτελ²στε τα διαγνωστικ± προγρ±µµατα. (Βλ.
“Πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics” στη
σελµδα 141 για πληροϕορµες σχετικ± µε τα διαγνωστικ±
προγρ±µµατα που παρ²χονται µε τον υπολογιστ³ σας.)
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς και η προαιρετικ³
συσκευ³.

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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Προβλ³µατα µε
προαιρετικ²ς συσκευ²ς

Εν²ργεια

Μια προαιρετικ³ συσκευ³
της IBM που
λειτουργο·σε δεν
λειτουργεµ πλ²ον.

Βεβαιωθεµτε ¶τι τα εξαρτ³µατα και τα καλ¹δια της
προαιρετικ³ς συσκευ³ς εµναι καλ± συνδεδεµ²να.
Αν η προαιρετικ³ συσκευ³ ²χει δικ²ς της οδηγµες
δοκιµ³ς, χρησιµοποι³στε αυτ²ς τις οδηγµες για να
ελ²γξετε τη συσκευ³.
Αν η προαιρετικ³ συσκευ³ εµναι συσκευ³ SCSI,
βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. Τα καλ¹δια ¶λων των εξωτερικ¹ν συσκευ¹ν SCSI
εµναι σωστ± συνδεδεµ²να.
2. Η τελευταµα συσκευ³ σε κ±θε σειρ± συσκευ¹ν
SCSI ³ το ±κρο του καλωδµου SCSI τερµατµζεται
σωστ±.
3. vλες οι εξωτερικ²ς συσκευ²ς SCSI εµναι
αναµµ²νες. Οι εξωτερικ²ς συσκευ²ς SCSI πρ²πει
να εµναι αναµµ²νες πριν αν±ψετε τον υπολογιστ³.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες, συµβουλευθεµτε το
εγχειρµδιο της συσκευ³ς SCSI.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.

Προβλ³µατα µε την παρ±λληλη θ·ρα
Προβλ³µατα µε την
παρ±λληλη θ·ρα

Εν²ργεια

∆εν εµναι δυνατ³ η
πρ¶σβαση στην
παρ±λληλη θ·ρα.

Βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. Κ±θε θ·ρα αντιστοιχεµ σε διαϕορετικ³ διε·θυνση.
2. Ο προσαρµογ²ας της παρ±λληλης θ·ρας, αν ²χετε
εγκαταστ³σει, ²χει εγκατασταθεµ σωστ± και ²χει
σωστ³ επαϕ³. Βλ. “Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν
εξαρτηµ±των στο επιτραπ²ζιο µοντ²λο” στη
σελµδα 69 ³ “Εγκατ±σταση προαιρετικ¹ν
εξαρτηµ±των στο µοντ²λο tower” στη σελµδα 86
για οδηγµες σχετικ± µε την προσθ³κη
προσαρµογ²ων.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.
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Προβλ³µατα µε τη σειριακ³ θ·ρα
Προβλ³µατα µε τη
σειριακ³ θ·ρα

Εν²ργεια

∆εν εµναι δυνατ³ η
πρ¶σβαση στη σειριακ³
θ·ρα.

Βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. Κ±θε θ·ρα αντιστοιχεµ σε διαϕορετικ³ διε·θυνση.
2. Ο προσαρµογ²ας της σειριακ³ς θ·ρας, αν ²χετε
εγκαταστ³σει, ²χει εγκατασταθεµ σωστ± και ²χει
σωστ³ επαϕ³. Βλ. “Εγκατ±σταση προσαρµογ²ων”
στη σελµδα 75 (για επιτραπ²ζια µοντ²λα) ³
“Εγκατ±σταση προσαρµογ²ων” στη σελµδα 90 (για
µοντ²λα tower) για οδηγµες σχετικ± µε την
προσθ³κη προσαρµογ²ων.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.

Προβλ³µατα µε τον εκτυπωτ³
Προβλ³µατα µε τον
εκτυπωτ³

Εν²ργεια

Ο εκτυπωτ³ς δεν
λειτουργεµ.

Βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. Ο εκτυπωτ³ς εµναι αναµµ²νος και ²τοιµος για
χρ³ση (online).
2. Το καλ¹διο σ³µατος του εκτυπωτ³ εµναι καλ±
συνδεδεµ²νο στην κατ±λληλη παρ±λληλη ³
σειριακ³ θ·ρα ³ στην κατ±λληλη θ·ρα USB του
υπολογιστ³. (Βλ. “Σ·νδεση των καλωδµων του
υπολογιστ³” στη σελµδα 11 για να εντοπµσετε τις
θ·ρες αυτ²ς.)
Σηµεµωση: Καλ¹δια σ³µατος που δεν εµναι της
IBM µπορεµ να προκαλ²σουν
απρ¶βλεπτα αποτελ²σµατα.
3. rχετε ορµσει σωστ± τη θ·ρα του εκτυπωτ³ στο
λειτουργικ¶ σ·στηµα ³ στην εϕαρµογ³.
4. rχετε ορµσει σωστ± τη θ·ρα του εκτυπωτ³ στο
πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility. Για
περισσ¶τερες πληροϕορµες, βλ. Κεϕ±λαιο 4, “
Χρ³ση του προγρ±µµατος Configuration/Setup
Utility” στη σελµδα 43.
5. Αν το πρ¶βληµα εξακολουθεµ να παρουσι±ζεται,
εκτελ²στε τις διαδικασµες δοκιµ³ς που
περιγρ±ϕονται στο εγχειρµδιο του εκτυπωτ³.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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Προβλ³µατα µε το λογισµικ¶
Προβλ³µατα µε το
λογισµικ¶

Εν²ργεια

Λειτουργεµ σωστ± το
πρ¶γραµµα λογισµικο·;

Για να διαπιστ¹σετε αν τα προβλ³µατα προκαλο·νται
απ¶ προγρ±µµατα που ²χετε εγκαταστ³σει,
βεβαιωθεµτε ¶τι:
1. Ο υπολογιστ³ς σας διαθ²τει την ελ±χιστη µν³µη
που απαιτεµται για τη χρ³ση του λογισµικο·.
Ανατρ²ξτε στις πληροϕορµες που παρ²χονται µε το
λογισµικ¶ για να εξακριβ¹σετε π¶ση µν³µη
απαιτεµται.
Σηµεµωση: Αν ²χετε µ¶λις εγκαταστ³σει ²ναν
προσαρµογ²α, µπορεµ οι διευθ·νσεις
µν³µης που χρησιµοποιεµ να
συµπµπτουν µε τις διευθ·νσεις ±λλων
συσκευ¹ν.
2. Το λογισµικ¶ εµναι συµβατ¶ µε τον υπολογιστ³ σας.
3. Τα ±λλα προγρ±µµατα λειτουργο·ν σωστ± στον
υπολογιστ³ σας.
4. Το λογισµικ¶ που χρησιµοποιεµτε λειτουργεµ σωστ±
σε ²ναν ±λλο υπολογιστ³.
Αν εµϕανµστηκαν µην·µατα σϕ±λµατος κατ± τη χρ³ση
του προγρ±µµατος, ανατρ²ξτε στο εγχειρµδιο του
προγρ±µµατος για την περιγραϕ³ των µηνυµ±των και
τους τρ¶πους επµλυσης του προβλ³µατος.
Αν δεν µπορεµτε να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα, ζητ³στε
να επισκευαστεµ ο υπολογιστ³ς.

Προβλ³µατα µε τις θ·ρες USB
Προβλ³µατα µε τις
θ·ρες USB

Εν²ργεια

∆εν εµναι δυνατ³ η
πρ¶σβαση στις θ·ρες
USB.

Βεβαιωθεµτε ¶τι η συσκευ³ USB ²χει εγκατασταθεµ
σωστ± και εµναι σωστ± συνδεδεµ²νη.
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Πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics
Το πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics βρµσκεται στα εξ³ς µ²σα:
¹ Στο CD Product Recovery (Αποκατ±σταση προϊ¶ντος) που παρ²χεται µε
τους υπολογιστ²ς που διαθ²τουν προεγκατεστηµ²νο λογισµικ¶.
¹ Στο CD IBM Device Driver and IBM Enhanced Diagnostics που
παρ²χεται µε τους υπολογιστ²ς που δεν διαθ²τουν προεγκατεστηµ²νο
λογισµικ¶.
¹ Στη δισκ²τα IBM Enhanced Diagnostic (αν την ²χετε δηµιουργ³σει).
Μπορεµτε να δηµιουργ³σετε µια δισκ²τα IBM Enhanced Diagnostics απ¶:
¹ Το CD Product Recovery (Αποκατ±σταση προϊ¶ντος).
¹ Το CD Device Driver and IBM Enhanced Diagnostics.
¹ Το World Wide Web (http://www.ibm.com/pc/support), µεταϕορτ¹νοντας
την εικ¶να της δισκ²τας.
Αυτ± τα διαγνωστικ± προγρ±µµατα εκτελο·νται ανεξ±ρτητα απ¶ το
λειτουργικ¶ σ·στηµα και σας βοηθο·ν να διαχωρµσετε τον υλικ¶ εξοπλισµ¶
του υπολογιστ³ σας απ¶ το λογισµικ¶ που ²χει εγκατασταθεµ στο σκληρ¶
δµσκο σας. Χρησιµοποι³στε το πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics για να
εντοπµσετε και να διαγν¹σετε προβλ³µατα στον υλικ¶ εξοπλισµ¶.
Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε αυτ¶ το πρ¶γραµµα για να ελ²γξετε τον υλικ¶
εξοπλισµ¶ (και µ²ρος του λογισµικο·) του υπολογιστ³ σας. Αυτ³ η µ²θοδος
ελ²γχου χρησιµοποιεµται γενικ± ¶ταν δεν εµναι δυνατ¶ να χρησιµοποιηθο·ν
±λλες µ²θοδοι ³ ¶ταν µε ±λλες µεθ¶δους δεν ²χει καταστεµ δυνατ¶ να
προσδιοριστεµ η αιτµα εν¶ς προβλ³µατος που ενδ²χεται να οϕεµλεται στον
υλικ¶ εξοπλισµ¶.
Για να ενεργοποι³σετε το πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics απ¶ το
CD Product Recovery (Αποκατ±σταση προϊ¶ντος) ³ το CD Device Driver
and IBM Enhanced Diagnostics, µπορεµ να χρειαστεµ να αλλ±ξετε την
πρωτε·ουσα σειρ± εκκµνησης µον±δων (primary startup sequence) ¹στε να
χρησιµοποιεµται η µον±δα CD–ROM ως πρ¹τη µον±δα εκκµνησης.
Για οδηγµες σχετικ± µε την αλλαγ³ της σειρ±ς εκκµνησης µον±δων, βλ.
“Ορισµ¶ς σειρ±ς εκκµνησης µον±δων” στη σελµδα 56
Για να εκτελ²σετε το πρ¶γραµµα απ¶ το CD Product Recovery
(Αποκατ±σταση προϊ¶ντος):
1. Τοποθετ³στε το CD Product Recovery (Αποκατ±σταση προϊ¶ντος) στη
µον±δα CD–ROM και αν±ψτε τον υπολογιστ³.
2. Εµϕανµζεται το κ·ριο µενο· του προγρ±µµατος.
Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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3. Επιλ²ξτε System utilities.
4. Στο µενο· System utilities, επιλ²ξτε Run Diagnostics.
5. Ενεργοποιεµται το πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics.
6. vταν ολοκληρ¹σετε την εργασµα σας µε το διαγνωστικ¶ πρ¶γραµµα,
αϕαιρ²στε το CD απ¶ τη µον±δα CD–ROM και σβ³στε τον υπολογιστ³.
7. Αν αλλ±ξατε τη σειρ± εκκµνησης, επαναϕ²ρετε τις αρχικ²ς ρυθµµσεις.
Για να εκτελ²σετε το πρ¶γραµµα απ¶ το CD Device Driver and IBM
Enhanced Diagnostics:
1. Τοποθετ³στε το CD Device Driver and IBM Enhanced Diagnostics στη
µον±δα CD–ROM και αν±ψτε τον υπολογιστ³.
2. Εµϕανµζεται ²να µενο· που περι²χει µια επιλογ³ εκτ²λεσης του
προγρ±µµατος IBM Enhanced Diagnostics.
3. Επιλ²ξτε Run IBM Enhanced Diagnostics για να ενεργοποιηθεµ το
πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics.
4. Αν αλλ±ξατε τη σειρ± εκκµνησης, επαναϕ²ρετε τις αρχικ²ς ρυθµµσεις.
5. vταν ολοκληρ¹σετε την εργασµα σας µε το διαγνωστικ¶ πρ¶γραµµα,
αϕαιρ²στε το CD απ¶ τη µον±δα CD–ROM και σβ³στε τον υπολογιστ³.
Για να µεταϕορτ¹σετε την πιο πρ¶σϕατη ²κδοση του προγρ±µµατος IBM
Enhanced Diagnostics απ¶ τη σελµδα της IBM στο Web και να
δηµιουργ³σετε µια δισκ²τα IBM Enhanced Diagnostics:
1. Μεταβεµτε στη διε·θυνση http://www.ibm.com/pc/support/ στο World
Wide Web.
2. Στο πεδµο Quick Path, πληκτρολογ³στε τον αριθµ¶ τ·που/µοντ²λου
του υπολογιστ³ σας και πατ³στε Go.
3. Επιλ²ξτε Downloadable files.
4. Επιλ²ξτε Diagnostics.
5. Επιλ²ξτε τη διασ·νδεση του αρχεµου στην εν¶τητα Downloadable files
– Diagnostics στο κ±τω µ²ρος της σελµδας.
6. Επιλ²ξτε τη διασ·νδεση του εκτελ²σιµου αρχεµου στην εν¶τητα File
Details για να µεταϕορτ¹σετε το αρχεµο στο σκληρ¶ δµσκο σας.
7. Απ¶ µια γραµµ³ εντολ¹ν του DOS, µεταβεµτε στον κατ±λογο ¶που
µεταϕορτ¹σατε το αρχεµο.
8. Τοποθετ³στε µια κεν³ δισκ²τα υψηλ³ς χωρητικ¶τητας στη µον±δα
δισκ²τας.
9. Πληκτρολογ³στε τα εξ³ς και πατ³στε Enter: ¶νοµα–αρχεµου a: ¶που
¶νοµα–αρχεµου εµναι το ¶νοµα του αρχεµου που µεταϕορτ¹σατε απ¶ το
Web.
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Το αρχεµο που µεταϕορτ¹σατε θα αποσυµπιεστεµ και θα αντιγραϕεµ στη
δισκ²τα αυτ¶µατα. vταν ολοκληρωθεµ η αντιγραϕ³, θα ²χετε µια εκκιν³σιµη
δισκ²τα του προγρ±µµατος IBM Enhanced Diagnostics.
Για να δηµιουργ³σετε µια δισκ²τα IBM Enhanced Diagnostics απ¶ το CD
Product Recovery (Αποκατ±σταση προϊ¶ντος):
1. Αν το πρ¶γραµµα Access IBM δεν εµναι ενεργ¶, πατ³στε το κουµπµ
rναρξη (Start) των Windows και επιλ²ξτε Access IBM.
2. Στο Access IBM, επιλ²ξτε Start up.
3. Απ¶ το µενο· που θα εµϕανιστεµ, επιλ²ξτε Create a diagnostic
diskette και ακολουθ³στε τις οδηγµες που εµϕανµζονται στην οθ¶νη.
Το αρχεµο που µεταϕορτ¹σατε θα αποσυµπιεστεµ και θα αντιγραϕεµ στη
δισκ²τα αυτ¶µατα. vταν ολοκληρωθεµ η αντιγραϕ³, θα ²χετε µια εκκιν³σιµη
δισκ²τα του προγρ±µµατος IBM Enhanced Diagnostics.
Για να ενεργοποι³σετε το πρ¶γραµµα IBM Enhanced Diagnostics απ¶ τη
δισκ²τα:
1. Τερµατµστε το λειτουργικ¶ σ·στηµα και σβ³στε τον υπολογιστ³.
2. Τοποθετ³στε τη δισκ²τα IBM Enhanced Diagnostics στη µον±δα
δισκ²τας.
3. Αν±ψτε τον υπολογιστ³ σας.
4. Ακολουθ³στε τις οδηγµες που εµϕανµζονται στην οθ¶νη. Για βο³θεια,
πατ³στε F1.

qλλα διαγνωστικ± προγρ±µµατα
Το CD Software Selections που παρ²χεται µε τον υπολογιστ³ σας περι²χει
επµσης διαγνωστικ± προγρ±µµατα που ²χουν σχεδιαστεµ ειδικ± για
συγκεκριµ²να λειτουργικ± συστ³µατα (Windows 95, Windows 98 και
Windows NT). Επειδ³ αυτ± τα προγρ±µµατα λειτουργο·ν µε το λειτουργικ¶
σ·στηµα, δεν ελ²γχουν µ¶νο τον υλικ¶ εξοπλισµ¶ αλλ± και ορισµ²να
τµ³µατα του λογισµικο· που ²χει εγκατασταθεµ στον υπολογιστ³ σας. Εµναι
ιδιαµτερα χρ³σιµα για τον εντοπισµ¶ προβληµ±των που σχετµζονται µε το
λειτουργικ¶ σ·στηµα και τα προγρ±µµατα οδ³γησης συσκευ¹ν.

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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CoSession Remote
Η διαθεσιµ¶τητα του CoSession Remote εξαρτ±ται απ¶ το µοντ²λο του
υπολογιστ³ και τη χ¹ρα στην οποµα βρµσκεται. Το CoSession Remote εµναι
²να πρ¶γραµµα που µπορεµ να χρησιµοποιηθεµ απ¶ ²ναν ±λλο χρ³στη, ¶πως
το διαχειριστ³ του συστ³µατ¶ς σας, για τη δι±γνωση προβληµ±των απ¶
αποµακρυσµ²νη θ²ση. Για να χρησιµοποι³σετε το CoSession Remote,
πρ²πει να ²χει εγκατασταθεµ στον υπολογιστ³ σας, και ο υπολογιστ³ς σας
πρ²πει να ²χει modem ³ σ·νδεση σε LAN.
Σηµαντικ¶
Πριν επιχειρ³σετε να χρησιµοποι³σετε το CoSession Remote,
επικοινων³στε µε την IBM ³ µε το διαχειριστ³ του συστ³µατ¶ς σας για
συγκεκριµ²νες οδηγµες σχετικ± µε τη ρ·θµιση και τη χρ³ση του
προγρ±µµατος.

Αποκατ±σταση µετ± απ¶ αποτυχµα ενηµ²ρωσης των
προγραµµ±των POST/BIOS
Αν η παροχ³ ηλεκτρικο· ρε·µατος διακοπεµ κατ± την ενηµ²ρωση
POST/BIOS, ο υπολογιστ³ς σας µπορεµ να µην επανεκκινηθεµ σωστ±. Αν
συµβεµ αυτ¶, ακολουθ³στε την εξ³ς διαδικασµα για να διορθ¹σετε το
πρ¶βληµα:
1. Σβ³στε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς, ¶πως
εκτυπωτ²ς, οθ¶νες και εξωτερικ²ς µον±δες δµσκων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην αγγµζετε εσωτερικ± τµ³µατα του υπολογιστ³ ¶ταν εµναι
συνδεδεµ²νος µε το ηλεκτρικ¶ ρε·µα.
2. Αποσυνδ²στε ¶λα τα καλ¹δια απ¶ τις πρµζες και αϕαιρ²στε το
κ±λυµµα. Βλ. “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 70 (για
επιτραπ²ζια µοντ²λα) ³ “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 86 (για
µοντ²λα tower), αν±λογα µε το µοντ²λο που χρησιµοποιεµτε.
3. Εντοπµσετε το διακ¶πτη αποκατ±στασης (fail safe) στην πλακ²τα
συστ³µατος. Εξετ±στε την ετικ²τα της πλακ²τας συστ³µατος που
βρµσκεται µ²σα στον υπολογιστ³ για να εντοπµσετε το διακ¶πτη. Βλ.
επµσης “Αναγν¹ριση τµηµ±των της πλακ²τας συστ³µατος” στη
σελµδα 73 (για επιτραπ²ζια µοντ²λα) ³ “Αναγν¹ριση τµηµ±των της
πλακ²τας συστ³µατος” στη σελµδα 88 (για µοντ²λα tower), αν±λογα µε
το µοντ²λο που χρησιµοποιεµτε.
4. Μετακιν³στε το διακ¶πτη απ¶ τη θ²ση Normal στη θ²ση Clear.
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5. Τοποθετ³στε στη θ²ση τους ¶σους προσαρµογεµς αϕαιρ²σατε και
τοποθετ³στε ξαν± το κ±λυµµα. Βλ. “Τοποθ²τηση του καλ·µµατος του
υπολογιστ³ και σ·νδεση των καλωδµων” στη σελµδα 85 (για επιτραπ²ζια
µοντ²λα) ³ “Τοποθ²τηση του καλ·µµατος του υπολογιστ³ και σ·νδεση
των καλωδµων” στη σελµδα 103 (για µοντ²λα tower).
6. Συνδ²στε ξαν± τα καλ¹δια του υπολογιστ³ και τις οθ¶νης στις πρµζες.
7. Τοποθετ³στε τη δισκ²τα ενηµ²ρωσης POST/BIOS (flash) στη µον±δα A
και αν±ψτε τον υπολογιστ³ και την οθ¶νη.
8. Αϕο· ολοκληρωθεµ η διαδικασµα ενηµ²ρωσης, σβ³στε τον υπολογιστ³
και την οθ¶νη.
9. Αποσυνδ²στε τα καλ¹δια απ¶ τις πρµζες.
10. Αϕαιρ²στε τη δισκ²τα απ¶ τη µον±δα A.
11. Αϕαιρ²στε το κ±λυµµα. Βλ. “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 70
(για επιτραπ²ζια µοντ²λα) και “Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη
σελµδα 86 (για µοντ²λα tower).
12. Αϕαιρ²στε προσαρµογεµς που τυχ¶ν σας εµποδµζουν να ϕτ±σετε το
διακ¶πτη αποκατ±στασης (fail safe).
13. Μετακιν³στε το διακ¶πτη απ¶ τη θ²ση Clear στη θ²ση Normal.
14. Τοποθετ³στε στη θ²ση τους ¶σους προσαρµογεµς αϕαιρ²σατε.
15. Τοποθετ³στε το κ±λυµµα και συνδ²στε τα καλ¹δια που εµχατε
αποσυνδ²σει.
16. Αν±ψτε τον υπολογιστ³ για να γµνει επανεκκµνηση του λειτουργικο·
συστ³µατος.

Εγκατ±σταση αρχεµων απ¶ δισκ²τες προαιρετικ¹ν
συσκευ¹ν
Μια προαιρετικ³ συσκευ³ ³ προσαρµογ²ας µπορεµ να συνοδε·εται απ¶ µια
δισκ²τα. Οι δισκ²τες που παρ²χονται µε τις προαιρετικ²ς συσκευ²ς
συν³θως περι²χουν αρχεµα που χρει±ζεται το σ·στηµα για την αναγν¹ριση
και τη χρ³ση των συσκευ¹ν αυτ¹ν. Αν δεν εγκαταστ³σετε τα απαραµτητα
αρχεµα, η ν²α συσκευ³ ³ ο ν²ος προσαρµογ²ας µπορεµ να προκαλεµ την
εµϕ±νιση µηνυµ±των σϕ±λµατος.
Αν η προαιρετικ³ συσκευ³ ³ ο προσαρµογ²ας συνοδε·εται απ¶ δισκ²τα,
µπορεµ να χρει±ζεται να εγκαταστ³σετε ορισµ²να αρχεµα ρυθµµσεων (.CFG)
³ διαγνωστικ± αρχεµα (.EXE ³ .COM) απ¶ τη δισκ²τα στο σκληρ¶ δµσκο σας.
Ανατρ²ξτε στο εγχειρµδιο της προαιρετικ³ς συσκευ³ς για να
πληροϕορηθεµτε αν χρει±ζεται να εγκαταστ³σετε αρχεµα.

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των
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Αντικατ±σταση της µπαταρµας
rνα ειδικ¶ τµ³µα της µν³µης του υπολογιστ³ σας διατηρεµ την ηµεροµηνµα,
την ¹ρα και τις ρυθµµσεις των ενσωµατωµ²νων συσκευ¹ν, ¶πως των
σειριακ¹ν και παρ±λληλων θυρ¹ν. Υπ±ρχει µια µπαταρµα που διατηρεµ αυτ²ς
τις πληροϕορµες ¶ταν σβ³σετε τον υπολογιστ³ σας.
Η µπαταρµα δεν χρει±ζεται ϕ¶ρτιση ³ συντ³ρηση κατ± τη δι±ρκεια της ζω³ς
της. vµως, καµµα µπαταρµα δεν κρατ±ει για π±ντα. Αν π²σει η τ±ση της
µπαταρµας, η ηµεροµηνµα, η ¹ρα και οι πληροϕορµες ρ·θµισης
(συµπεριλαµβανοµ²νων των κωδικ¹ν πρ¶σβασης) χ±νονται. Εµϕανµζεται
²να µ³νυµα σϕ±λµατος ¶ταν αν±ψετε τον υπολογιστ³.
Βλ. “Σηµεµωση σχετικ± µε τη µπαταρµα λιθµου” στη σελµδα xi για
πληροϕορµες σχετικ± µε την αντικατ±σταση της µπαταρµας και τη δι±θεσ³
της στα απορρµµµατα.
Αν αντικαταστ³σετε την αρχικ³ µπαταρµα λιθµου µε µπαταρµα βαρ²ων
µετ±λλων ³ µπαταρµα που περι²χει τµ³µατα απ¶ βαρ²α µ²ταλλα, ²χετε
υπ¶ψη το ακ¶λουθο περιβαλλοντικ¶ ζ³τηµα. Οι µπαταρµες και οι
συσσωρευτ²ς που περι²χουν βαρ²α µ²ταλλα δεν πρ²πει να απορρµπτονται
µαζµ µε τα συν³θη οικιακ± απορρµµµατα. Επιστρ²ϕονται χωρµς χρ²ωση στον
κατασκευαστ³, διανοµ²α ³ εκπρ¶σωπο, ¹στε να ανακυκλωθο·ν ³ να
απορριϕθο·ν µε τον κατ±λληλο τρ¶πο.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τη δι±θεση της µπαταρµας στα
απορρµµµατα, καλ²στε την IBM στο τηλ²ϕωνο 1–800–IBM–4333
(1–800–426–4333) στις Η.Π.Α. Στις ±λλες τις χ¹ρες, επικοινων³στε µε το
µεταπωλητ³ της IBM ³ τον εκπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.
Για να αντικαταστ³σετε τη µπαταρµα:
1. Σβ³στε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς.
2. Αποσυνδ²στε το καλ¹διο ρε·µατος και αϕαιρ²στε το κ±λυµµα. Βλ.
“Αϕαµρεση του καλ·µµατος” στη σελµδα 70 ³ “Αϕαµρεση του
καλ·µµατος” στη σελµδα 86.
3. Εντοπµστε τη µπαταρµα. Εξετ±στε την ετικ²τα στο εσωτερικ¶ του
υπολογιστ³ ³ βλ. “Αναγν¹ριση τµηµ±των της πλακ²τας συστ³µατος”
στη σελµδα 73 (για επιτραπ²ζια µοντ²λα) ³ “Αναγν¹ριση τµηµ±των της
πλακ²τας συστ³µατος” στη σελµδα 88 (για µοντ²λα tower).
4. Αν εµναι απαραµτητο, αϕαιρ²στε προσαρµογεµς που σας εµποδµζουν να
ϕτ±σετε τη µπαταρµα. Βλ. “Εγκατ±σταση προσαρµογ²ων” στη
σελµδα 75 (για επιτραπ²ζια µοντ²λα) ³ “Εγκατ±σταση προσαρµογ²ων”
στη σελµδα 90 (για µοντ²λα tower) για περισσ¶τερες πληροϕορµες.
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5. Αϕαιρ²στε την παλι± µπαταρµα.

6. Εγκαταστ³στε τη ν²α µπαταρµα.

7. Τοποθετ³στε στη θ²ση τους ¶σους προσαρµογεµς αϕαιρ²σατε. Βλ.
“Εγκατ±σταση προσαρµογ²ων” στη σελµδα 75 (για επιτραπ²ζια µοντ²λα)
³ “Εγκατ±σταση προσαρµογ²ων” στη σελµδα 90 (για µοντ²λα tower) για
οδηγµες σχετικ± µε την τοποθ²τηση προσαρµογ²ων.
8. Τοποθετ³στε το κ±λυµµα και συνδ²στε το καλ¹διο ρε·µατος.
Σηµεµωση: Αϕο· αντικαταστ³σετε τη µπαταρµα, την πρ¹τη ϕορ± που
θα εκκιν³σετε τον υπολογιστ³ µπορεµ να εµϕανιστεµ ²να
µ³νυµα σϕ±λµατος. Αυτ³ εµναι κανονικ³ λειτουργµα.
9. Αν±ψτε τον υπολογιστ³ και ¶λες τις συνδεδεµ²νες συσκευ²ς.
10. Χρησιµοποι³στε το πρ¶γραµµα Configuration/Setup Utility για να
ορµσετε ξαν± την ηµεροµηνµα και την ¹ρα και τους κωδικο·ς
πρ¶σβασης, αν υπ³ρχαν.
11. ∆ιαθ²στε τη µπαταρµα στα απορρµµµατα σ·µϕωνα µε τις τοπικ²ς
διατ±ξεις ³ κανονισµο·ς.

Κεϕ±λαιο 6. Επµλυση προβληµ±των

147

148

Οδηγ¶ς χρ³σης του PC 300PL

Κεϕ±λαιο 7. Βο³θεια, υπηρεσµες και
πληροϕορµες
Αν χρειαστεµτε βο³θεια, υπηρεσµες, τεχνικ³ υποστ³ριξη ³ απλ±
περισσ¶τερες πληροϕορµες για τα προϊ¶ντα της IBM, θα βρεµτε µια µεγ±λη
ποικιλµα πηγ¹ν που µπορο·ν να σας βοηθ³σουν.
Για παρ±δειγµα, η IBM διατηρεµ σελµδες στο World Wide Web ¶που
µπορεµτε να βρεµτε πληροϕορµες σχετικ± µε προϊ¶ντα και υπηρεσµες της
IBM, να πληροϕορηθεµτε τις τελευταµες εξελµξεις στην τεχνολογµα και να
µεταϕορτ¹σετε προγρ±µµατα οδ³γησης και αναβαθµµσεις. Μερικ²ς απ¶
αυτ²ς τις σελµδες εµναι:
http://www.ibm.com

Κ·ρια σελµδα της IBM

http://www.ibm.com/pc

IBM Personal Computing

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

IBM Personal Computing
Support

http://www.ibm.com/pc/us/ibmpc

IBM Commercial Desktop
PCs (U.S.)

http://www.ibm.com/pc/us/intellistation

IBM IntelliStation
Workstations (U.S.)

http://www.ibm.com/pc/us/accessories

Options by IBM (U.S.)

http://www.ibm.com/pc/us/netfinity

IBM Netfinity Servers
(U.S.)

Απ¶ τις σελµδες αυτ²ς µπορεµτε να επιλ²ξετε το site που αϕορ± τη χ¹ρα
σας.
Μπορεµτε επµσης να λ±βετε βο³θεια απ¶ πµνακες ανακοιν¹σεων (bulletin
boards) και ηλεκτρονικ²ς υπηρεσµες, καθ¹ς και µ²σω fax και τηλεϕ¹νου. Η
εν¶τητα αυτ³ παρ²χει πληροϕορµες σχετικ± µε αυτ²ς τις πηγ²ς.
Οι διαθ²σιµες υπηρεσµες και οι αριθµοµ τηλεϕ¹νου µπορεµ να αλλ±ξουν
χωρµς ειδοποµηση.

 Copyright IBM Corp. 1999
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Υπηρεσµες υποστ³ριξης
Με την αρχικ³ αγορ± εν¶ς προϊ¶ντος υλικο· εξοπλισµο· (hardware) της
IBM, αποκτ±τε πρ¶σβαση σε µια εκτεν³ κ±λυψη υποστ³ριξης. Κατ± τη
δι±ρκεια της περι¶δου ισχ·ος της εγγ·ησης του προϊ¶ντος IBM που
αγορ±σατε, µπορεµτε να καλ²σετε το κ²ντρο βο³θειας IBM Personal
Computer HelpCenter για υποστ³ριξη που καλ·πτεται απ¶ τους ¶ρους της
∆³λωσης Περιορισµ²νης Εγγ·ησης της IBM. Βλ. “Βο³θεια µ²σω
τηλεϕ¹νου” στη σελµδα 154 για τους αριθµο·ς τηλεϕ¹νου του HelpCenter.
Οι ακ¶λουθες υπηρεσµες εµναι διαθ²σιµες κατ± τη δι±ρκεια της περι¶δου
ισχ·ος της εγγ·ησης:
¹ Εντοπισµ¶ς προβληµ±των: Εκπαιδευµ²νο προσωπικ¶ εµναι ²τοιµο να
σας βοηθ³σει να διαπιστ¹σετε αν υπ±ρχει πρ¶βληµα µε τον υλικ¶
εξοπλισµ¶ και να αποϕασµσετε τις εν²ργειες στις οποµες θα πρ²πει να
προβεµτε για να διορθ¹σετε το πρ¶βληµα.
¹ Επισκευ³ υλικο· εξοπλισµο· IBM – Αν διαπιστωθεµ ¶τι το πρ¶βληµα
οϕεµλεται σε υλικ¶ εξοπλισµ¶ της IBM που καλ·πτεται απ¶ εγγ·ηση,
εκπαιδευµ²νο προσωπικ¶ υπηρεσι¹ν εµναι ²τοιµο να σας παρ±σχει τις
κατ±λληλες υπηρεσµες.
¹ ∆ιαχεµριση µηχανικ¹ν µεταβολ¹ν – Σε ορισµ²νες περιπτ¹σεις, µπορεµ
να απαιτο·νται αλλαγ²ς µετ± την π¹ληση του προϊ¶ντος. Η IBM ³ ο
µεταπωλητ³ς απ¶ τον οποµο αγορ±σατε το προϊ¶ν, αν ²χει τη σχετικ³
εξουσιοδ¶τηση απ¶ την IBM, θα προβεµ στις κατ±λληλες για τον υλικ¶
εξοπλισµ¶ σας µηχανικ²ς µεταβολ²ς (Engineering Changes).
Κρατ³στε την απ¶δειξη αγορ±ς ¹στε να µπορεµτε να λ±βετε υπηρεσµες
εγγ·ησης.
vταν καλεµτε, παρακαλο·µε να ²χετε πρ¶χειρες τις ακ¶λουθες
πληροϕορµες:
¹
¹
¹
¹
¹

Τ·πος και µοντ²λο µηχαν³ς
Αριθµοµ σειρ±ς των προϊ¶ντων υλικο· εξοπλισµο· της IBM
Περιγραϕ³ του προβλ³µατος
Ακριβ³ς διατ·πωση των µηνυµ±των σϕαλµ±των
Πληροϕορµες σχετικ± µε τη σ·νθεση υλικο· εξοπλισµο· και λογισµικο·

Αν εµναι δυνατ¶, συνιστ±ται να εµστε στον υπολογιστ³ σας ¶ταν καλεµτε.
∆εν καλ·πτονται τα εξ³ς:
¹ Αντικατ±σταση ³ χρ³ση εξαρτηµ±των µη–IBM ³ εξαρτηµ±των IBM που
δεν καλ·πτονται απ¶ εγγ·ηση
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Σηµεµωση: vλα τα καλυπτ¶µενα απ¶ εγγ·ηση εξαρτ³µατα ²χουν ²ναν
επταψ³ϕιο προσδιοριστικ¶ αριθµ¶, της µορϕ³ς IBM FRU
XXXXXXX.
¹ Προσδιορισµ¶ς της αιτµας προβληµ±των λογισµικο·
¹ Ρ·θµιση του BIOS ως τµ³µα µιας εγκατ±στασης ³ αναβ±θµισης
¹ Αλλαγ²ς, τροποποι³σεις ³ αναβαθµµσεις προγραµµ±των οδ³γησης
συσκευ¹ν
¹ Εγκατ±σταση και συντ³ρηση λειτουργικ¹ν συστηµ±των δικτ·ων (NOS)
¹ Εγκατ±σταση και συντ³ρηση προγραµµ±των εϕαρµογ¹ν
Για µια πλ³ρη περιγραϕ³ των ¶ρων της εγγ·ησης, ανατρ²ξτε στην εγγ·ηση
υλικο· εξοπλισµο· της IBM.

Πριν καλ²σετε για παροχ³ υπηρεσι¹ν
Πολλ± προβλ³µατα µπορο·ν να επιλυθο·ν χωρµς εξωτερικ³ βο³θεια, µε
αξιοποµηση της ηλεκτρονικ³ς βο³θειας ³ της ηλεκτρονικ³ς ³ ²ντυπης
τεκµηρµωσης που συνοδε·ει τον υπολογιστ³ ³ το λογισµικ¶ σας. Επµσης,
διαβ±στε οποιαδ³ποτε αρχεµα Readme που περιλαµβ±νει το λογισµικ¶ σας.
Οι περισσ¶τεροι υπολογιστ²ς και τα περισσ¶τερα λειτουργικ± συστ³µατα
και προγρ±µµατα εϕαρµογ¹ν συνοδε·ονται απ¶ εγχειρµδια που περι²χουν
διαδικασµες επµλυσης σϕαλµ±των και επεξηγ³σεις των µηνυµ±των
σϕαλµ±των. Τα εγχειρµδια που συνοδε·ουν τον υπολογιστ³ σας περι²χουν
επµσης πληροϕορµες σχετικ± µε τους διαγνωστικο·ς ελ²γχους που µπορεµτε
να εκτελ²σετε.
Αν εµϕανιστεµ ²να µ³νυµα σϕ±λµατος POST κατ± την εκκµνηση του
υπολογιστ³, ανατρ²ξτε στους πµνακες σϕαλµ±των POST στο εγχειρµδιο του
υπολογιστ³ σας. Αν δεν εµϕανιστεµ µ³νυµα σϕ±λµατος POST αλλ±
υποψι±ζεστε ¶τι υπ±ρχει πρ¶βληµα µε τον υλικ¶ εξοπλισµ¶, ανατρ²ξτε στις
πληροϕορµες επµλυσης προβληµ±των στο εγχειρµδιο που συνοδε·ει τον
υλικ¶ εξοπλισµ¶, ³ εκτελ²στε τους διαγνωστικο·ς ελ²γχους.
Αν υποψι±ζεστε ¶τι υπ±ρχει πρ¶βληµα µε το λογισµικ¶, ανατρ²ξτε στα
εγχειρµδια (και στα αρχεµα Readme) του λειτουργικο· συστ³µατος ³ της
εϕαρµογ³ς.

Υπηρεσµες και υποστ³ριξη πελατ¹ν
Η αγορ± εν¶ς προϊ¶ντος υλικο· εξοπλισµο· IBM PC σας παρ²χει το
δικαµωµα να λαµβ±νετε ²να βασικ¶ επµπεδο βο³θειας και υποστ³ριξης κατ±
τη δι±ρκεια της περι¶δου ισχ·ος της εγγ·ησης. Αν χρει±ζεστε επιπλ²ον
υποστ³ριξη και υπηρεσµες, υπ±ρχει µια ευρεµα ποικιλµα υπηρεσι¹ν που
µπορεµτε να αγορ±σετε και οι οποµες καλ·πτουν σχεδ¶ν κ±θε αν±γκη.
Κεϕ±λαιο 7. Βο³θεια, υπηρεσµες και πληροϕορµες
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Χρ³ση του World Wide Web
Στο World Wide Web, το site IBM Personal Computing ²χει τρ²χουσες
πληροϕορµες σχετικ± µε τα προϊ¶ντα προσωπικ¹ν υπολογιστ¹ν της IBM και
τη διαθ²σιµη υποστ³ριξη. Η διε·θυνση της αρχικ³ς σελµδας του site IBM
Personal Computing εµναι:
http://www.ibm.com/pc
Μπορεµτε να βρεµτε πληροϕορµες σχετικ± µε την υποστ³ριξη προϊ¶ντων
IBM, συµπεριλαµβανοµ²νων των υποστηριζ¶µενων επιλογ¹ν, στη σελµδα
IBM Personal Computing Support στη διε·θυνση:
http://www.ibm.com/pc/support
Αν επιλ²ξετε Profile απ¶ τη σελµδα αυτ³, µπορεµτε να δηµιουργ³σετε µια
προσαρµοσµ²νη σελµδα υποστ³ριξης ειδικ± για τον υλικ¶ εξοπλισµ¶ σας, η
οποµα θα περιλαµβ±νει συχν²ς ερωτ³σεις και απαντ³σεις (Frequently Asked
Questions), πληροϕορµες σχετικ± µε τα εξαρτ³µατα (Parts Information),
τεχνικ²ς υποδεµξεις και πληροϕορµες (Technical Hints and Tips) και
µεταϕορτ¹σιµα αρχεµα (Downloadable Files). rτσι ¶λες οι πληροϕορµες που
χρει±ζεστε θα βρµσκονται συγκεντρωµ²νες σε µµα σελµδα. Επιπλ²ον,
µπορεµτε να επιλ²ξετε να ειδοποιεµστε µ²σω e–mail κ±θε ϕορ± που γµνονται
διαθ²σιµες ν²ες πληροϕορµες σχετικ± µε τα προϊ¶ντα που χρησιµοποιεµτε.
Μπορεµτε επµσης να εξετ±σετε τα ηλεκτρονικ± ϕ¶ρουµ, τα οποµα εµναι
κοιν¶χρηστες σελµδες του web που παρακολουθο·νται απ¶ το προσωπικ¶
τεχνικ³ς υποστ³ριξης της IBM.
Για πληροϕορµες σχετικ± µε συγκεκριµ²να µοντ²λα ηλεκτρονικ¹ν
υπολογιστ¹ν, επισκεϕθεµτε τις ακ¶λουθες σελµδες:
http://www.ibm.com/pc/us/intellistation
http://www.ibm.com/pc/us/ibmpc
http://www.ibm.com/pc/us/netfinity
http://www.ibm.com/pc/us/thinkpad
http://www.ibm.com/pc/us/accessories
http://www.direct.ibm.com/content/home/en_US/aptiva
Απ¶ τις σελµδες αυτ²ς µπορεµτε να επιλ²ξετε το site που αϕορ± τη χ¹ρα
σας.
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Χρ³ση των υπηρεσι¹ν ηλεκτρονικ³ς υποστ³ριξης
Αν ²χετε modem, µπορεµτε να λ±βετε βο³θεια απ¶ δι±ϕορες υπηρεσµες. Οι
υπηρεσµες ηλεκτρονικ¹ν πληροϕορι¹ν παρ²χουν βο³θεια µ²σω περιοχ¹ν
µηνυµ±των, περιοχ¹ν ζωνταν¹ν συζητ³σεων (live chat rooms), β±σεων
δεδοµ²νων και πολλ¹ν ±λλων.
Εµναι διαθ²σιµες τεχνικ²ς πληροϕορµες σχετικ± µε ²να ευρ· ϕ±σµα
θεµ±των, ¶πως:
¹
¹
¹
¹
¹
¹

Εγκατ±σταση και ρ·θµιση υλικο· εξοπλισµο·
Προεγκατεστηµ²νο λογισµικ¶
Windows, OS/2 και DOS
∆µκτυα
Επικοινωνµες
Πολυµ²σα

Επιπλ²ον, εµναι διαθ²σιµες οι πιο πρ¶σϕατες εκδ¶σεις των προγραµµ±των
οδ³γησης συσκευ¹ν.
Ορισµ²νες εµπορικ²ς ηλεκτρονικ²ς υπηρεσµες, ¶πως η America Online
(AOL), περι²χουν πληροϕορµες σχετικ± µε προϊ¶ντα IBM. (Στην AOL,
χρησιµοποι³στε στο πεδµο “Go to” τη λ²ξη–κλειδµ IBM Connect.)

Λ³ψη πληροϕορι¹ν µ²σω fax
Αν ²χετε τηλεϕωνικ³ συσκευ³ µε δυνατ¶τητα τονικ³ς κλ³σης και πρ¶σβαση
σε συσκευ³ fax, και αν βρµσκεστε στις Η.Π.Α. ³ στον Καναδ±, µπορεµτε να
λ±βετε µ²σω fax διαϕηµιστικ²ς και τεχνικ²ς πληροϕορµες σχετικ± µε
δι±ϕορα θ²µατα ¶πως υλικ¶ εξοπλισµ¶, λειτουργικ± συστ³µατα και τοπικ±
δµκτυα (LAN). Μπορεµτε να καλ²σετε το IBM Automated Fax System 24
¹ρες την ηµ²ρα, 7 ηµ²ρες την εβδοµ±δα. Ακολουθ³στε τις ηχογραϕηµ²νες
οδηγµες και οι πληροϕορµες που ζητ±τε θα σταλο·ν στη συσκευ³ fax σας.
Για να χρησιµοποι³σετε το IBM Automated Fax System, κ±ντε τα εξ³ς:
¹ Στις Η.Π.Α., καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–426–3395.
¹ Στον Καναδ±, καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–465–3299.

Λ³ψη ηλεκτρονικ³ς βο³θειας
Το Online Housecall εµναι ²να εργαλεµο αποµακρυσµ²νης επικοινωνµας που
επιτρ²πει στον αντιπρ¶σωπο τεχνικ³ς υποστ³ριξης της IBM να αποκτ³σει
πρ¶σβαση στον υπολογιστ³ σας µ²σω modem. Πολλ± προβλ³µατα
µπορο·ν να εντοπιστο·ν εξ αποστ±σεως και να διορθωθο·ν γρ³γορα και
ε·κολα. Εκτ¶ς απ¶ το modem, χρει±ζεστε µια εϕαρµογ³ που θα κ±νει
δυνατ³ την αποµακρυσµ²νη πρ¶σβαση. Η υπηρεσµα αυτ³ δεν εµναι
Κεϕ±λαιο 7. Βο³θεια, υπηρεσµες και πληροϕορµες
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διαθ²σιµη για εξυπηρετητ²ς. Αν±λογα µε το εµδος της βο³θειας που
ζητ±τε, µπορεµ να υπ±ρξει χρ²ωση για την υπηρεσµα αυτ³.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τη ρ·θµιση του υπολογιστ³ σας
για χρ³ση της υπηρεσµας Online Housecall:
¹ Στις Η.Π.Α., καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–772–2227.
¹ Στον Καναδ±, καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–565–3344.
¹ Σε ¶λες τις ±λλες τις χ¹ρες, επικοινων³στε µε το µεταπωλητ³ της IBM
³ τον εκπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.

Βο³θεια µ²σω τηλεϕ¹νου
Κατ± τη δι±ρκεια της περι¶δου ισχ·ος της εγγ·ησης, µπορεµτε να λ±βετε
βο³θεια και πληροϕορµες µ²σω τηλεϕ¹νου µ²σω του IBM PC HelpCenter.
Ειδικευµ²νοι εκπρ¶σωποι τεχνικ³ς υποστ³ριξης εµναι ²τοιµοι να σας
βοηθ³σουν και να απαντ³σουν στις ερωτ³σεις σας σχετικ± µε τα εξ³ς:
¹ Εγκατ±σταση του υπολογιστ³ σας και της οθ¶νης IBM
¹ Εγκατ±σταση και ρ·θµιση επιλογ¹ν IBM που αγορ±σατε απ¶ την IBM ³
απ¶ µεταπωλητ³ της IBM
¹ Υποστ³ριξη προεγκατεστηµ²νων λειτουργικ¹ν συστηµ±των για 30
ηµ²ρες
¹ Επισκευ³ επµ τ¶που ³ στις εγκαταστ±σεις µας
¹ Αποστολ³ την επ¶µενη ηµ²ρα εξαρτηµ±των που µπορεµ να
αντικαταστ³σει ο πελ±της
Επιπλ²ον, αν αγορ±σατε υπολογιστ³ IBM PC Server ³ IBM Netfinity Server,
µπορεµτε να χρησιµοποι³σετε την υπηρεσµα IBM Start Up Support για 90
ηµ²ρες µετ± την εγκατ±στασ³ του. Η υπηρεσµα αυτ³ παρ²χει βο³θεια για
τα εξ³ς:
¹ Εγκατ±σταση του λειτουργικο· συστ³µατος δικτ·ου
¹ Εγκατ±σταση και ρ·θµιση καρτ¹ν επικοινωνµας
¹ Εγκατ±σταση και ρ·θµιση προσαρµογ²ων δικτ·ου
vταν καλεµτε, παρακαλο·µε να ²χετε πρ¶χειρες τις ακ¶λουθες
πληροϕορµες:
¹ Τ·πος και µοντ²λο µηχαν³ς
¹ Αριθµοµ σειρ±ς του υπολογιστ³, της οθ¶νης και των ±λλων συσκευ¹ν ³
απ¶δειξη αγορ±ς
¹ Περιγραϕ³ του προβλ³µατος
¹ Ακριβ³ς διατ·πωση των µηνυµ±των σϕαλµ±των
¹ Πληροϕορµες σχετικ± µε τη σ·νθεση υλικο· εξοπλισµο· και λογισµικο·
του συστ³µατ¶ς σας
Αν εµναι δυνατ¶, συνιστ±ται να εµστε στον υπολογιστ³ σας ¶ταν καλεµτε.
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Στις Η.Π.Α. και στον Καναδ±, οι υπηρεσµες αυτ²ς εµναι διαθ²σιµες 24 ¹ρες
την ηµ²ρα, 7 ηµ²ρες την εβδοµ±δα. Στο Ηνωµ²νο Βασµλειο, οι υπηρεσµες
αυτ²ς εµναι διαθ²σιµες απ¶ ∆ευτ²ρα ²ως Παρασκευ³, 9:00 π.µ. – 6:00 µ.µ.4
Χ¹ρα

Αριθµ¶ς
τηλεϕ¹νου

Αυστρµα

Österreich

1–546 585 075

Β²λγιο – Γαλλικ±

Belgique

02–717–2503

Β²λγιο – Ολλανδικ±

Belgie

02–717–2504

Γαλλµα

France

01–69–32–40–03

Γερµανµα

Deutschland

069–6654–9003

∆ανµα

Danmark

03–525–6905

Ελβετµα – Γαλλικ±

Suisse

022–310–0418

Ελβετµα – Γερµανικ±

Schweiz

01–212–1810

Ελβετµα – Ιταλικ±

Svizzera

091–971–0523

Ιρλανδµα

Ireland

01–815–9207

Ισπανµα

Espana

091–662–4270

Ιταλµα

Italia

02–4827–5003

Ηνωµ²νο Βασµλειο

United Kingdom

01475–555555

ΗΠΑ και Που²ρτο
Ρµκο

U.S.A. and Puerto
Rico

1–800–772–2227

Καναδ±ς

Canada

1–800–565–3344

Λουξεµβο·ργο

Luxembourg

298–977–5060

Νορβηγµα

Norge

2–305–3203

Ολλανδµα

Nederland

020–504–0531

Πορτογαλµα

Portugal

01–791–5147

Σουηδµα

Sverige

08–632–0063

Φινλανδµα

Suomi

9–22–931805

Σε ¶λες τις ±λλες τις χ¹ρες, επικοινων³στε µε το µεταπωλητ³ της IBM ³
τον εκπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.

4

Ο χρ¶νος απ¶κρισης διαϕ²ρει αν±λογα µε τον αριθµ¶ των κλ³σεων και την
πολυπλοκ¶τητα των προβληµ±των.
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Λ³ψη βο³θειας σε ±λλες χ¹ρες
Αν ταξιδε·ετε µε τον υπολογιστ³ σας ³ πρ²πει να τον µεταϕ²ρετε σε ±λλη
χ¹ρα, µπορεµτε να εγγραϕεµτε στην υπηρεσµα International Warranty
Service. vταν εγγραϕεµτε σε αυτ³ την υπηρεσµα, θα λ±βετε ²να
πιστοποιητικ¶ (International Warranty Service Certificate) το οποµο ισχ·ει
σχεδ¶ν σε ¶λο τον κ¶σµο, ¶που η IBM ³ οι µεταπωλητ²ς της πωλο·ν
προϊ¶ντα και υπηρεσµες IBM PC.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες ³ για να εγγραϕεµτε στην υπηρεσµα
International Warranty Service:
¹ Στις Η.Π.Α. ³ στον Καναδ±, καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–497–7426.
¹ Στην Ευρ¹πη, καλ²στε τον αριθµ¶ 44–1475–893638 (Greenock, U.K.).
¹ Στην Αυστραλµα και τη Ν²α Ζηλανδµα, καλ²στε τον αριθµ¶
61–2–9354–4171.
Σε ¶λες τις ±λλες τις χ¹ρες, επικοινων³στε µε το µεταπωλητ³ της IBM ³
τον εκπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.

Αγορ± πρ¶σθετων υπηρεσι¹ν
Κατ± τη δι±ρκεια της περι¶δου εγγ·ησης και µετ± τη λ³ξη της, µπορεµτε να
αγορ±σετε πρ¶σθετες υπηρεσµες, ¶πως: υποστ³ριξη για υλικ¶ εξοπλισµ¶,
λειτουργικ± συστ³µατα και εϕαρµογ²ς της IBM ³ ±λλης εταιρεµας,
εγκατ±σταση και ρ·θµιση δικτ·ων, επισκευ³ αναβαθµισµ²νου εξοπλισµο·
και εγκατ±σταση λογισµικο·. Η διαθεσιµ¶τητα και το ¶νοµα των υπηρεσι¹ν
µπορεµ να διαϕ²ρει απ¶ χ¹ρα σε χ¹ρα.

Γραµµ³ εκτεταµ²νης υποστ³ριξης PC (Enhanced PC
support line)
Η υπηρεσµα Enhanced PC Support εµναι διαθ²σιµη για επιτραπ²ζιους και
ϕορητο·ς υπολογιστ²ς της IBM που δεν συνδ²ονται σε δµκτυο. Παρ²χεται
τεχνικ³ υποστ³ριξη για υπολογιστ²ς IBM και προαιρετικ²ς συσκευ²ς,
λειτουργικ± συστ³µατα και εϕαρµογ²ς IBM ³ µη–IBM που περιλαµβ±νονται
στη λµστα Υποστηριζ¶µενα Προϊ¶ντα.
Η υπηρεσµα περιλαµβ±νει τεχνικ³ υποστ³ριξη για τα εξ³ς:
¹ Εγκατ±σταση και ρ·θµιση υπολογιστ³ IBM που δεν καλ·πτεται απ¶
εγγ·ηση
¹ Εγκατ±σταση και ρ·θµιση προαιρετικ¹ν συσκευ¹ν µη–IBM σε
υπολογιστ²ς IBM
¹ Χρ³ση λειτουργικ¹ν συστηµ±των της IBM σε υπολογιστ²ς IBM και
µη–IBM
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¹
¹
¹
¹
¹
¹

Χρ³ση προγραµµ±των εϕαρµογ¹ν και παιχνιδι¹ν
Ρ·θµιση απ¶δοσης
Αποµακρυσµ²νη εγκατ±σταση προγραµµ±των οδ³γησης συσκευ¹ν
Ρ·θµιση και χρ³ση συσκευ¹ν πολυµ²σων
Εντοπισµ¶ προβληµ±των του συστ³µατος
Καταν¶ηση των εγχειριδµων

Μπορεµτε να αγορ±σετε αυτ³ την υπηρεσµα αν± κλ³ση, ως πακ²το κλ³σεων
³ ως ετ³σια σ·µβαση µε ¶ριο 10 κλ³σεων. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες
σχετικ± µε την αγορ± της υπηρεσµας, βλ. “Παραγγελµα υπηρεσι¹ν γραµµ¹ν
υποστ³ριξης” στη σελµδα 158.

Γραµµ³ υποστ³ριξης λειτουργικ¹ν συστηµ±των και
υλικο· εξοπλισµο·
Στις Η.Π.Α., αν προτιµ±τε τεχνικ³ υποστ³ριξη µε χρονοχρ²ωση, µπορεµτε να
χρησιµοποι³σετε τη γραµµ³ υποστ³ριξης µ²σω αριθµο· 900. Αυτ³ η
γραµµ³ υποστ³ριξης παρ²χει υποστ³ριξη για προϊ¶ντα IBM PC των οποµων
²χει λ³ξει η περµοδος εγγ·ησης.
Για να χρησιµοποι³σετε αυτ³ την υποστ³ριξη, καλ²στε τον αριθµ¶
1–900–555–CLUB (2582). Θα σας ανακοινωθεµ η χρ²ωση αν± λεπτ¶.

Γραµµ³ υποστ³ριξης δικτ·ων και εξυπηρετητ¹ν
(Network and Server Support)
Η Υποστ³ριξη δικτ·ων και εξυπηρετητ¹ν εµναι διαθ²σιµη για απλ± ³
πολ·πλοκα δµκτυα που αποτελο·νται απ¶ εξυπηρετητ²ς και σταθµο·ς
εργασµας IBM και χρησιµοποιο·ν τα συν³θη λειτουργικ± συστ³µατα δικτ·ου.
Επιπλ²ον, υποστηρµζονται αρκετοµ προσαρµογεµς και αρκετ²ς κ±ρτες
δικτ·ου που δεν εµναι της IBM αλλ± χρησιµοποιο·νται ευρ²ως.
Η υπηρεσµα αυτ³ περιλαµβ±νει ¶λες τις λειτουργµες της γραµµ³ς
Εκτεταµ²νης υποστ³ριξης PC, συν τις εξ³ς:
¹ Εγκατ±σταση και ρ·θµιση σταθµ¹ν εργασµας πελ±τη και εξυπηρετητ³
¹ Εντοπισµ¶ς προβληµ±των του συστ³µατος και δι¶ρθωση των
προβληµ±των στον πελ±τη ³ στον εξυπηρετητ³
¹ Χρ³ση λειτουργικ¹ν συστηµ±των δικτ·ου IBM και µη–IBM
¹ Καταν¶ηση των εγχειριδµων
Μπορεµτε να αγορ±σετε αυτ³ την υπηρεσµα αν± κλ³ση, ως πακ²το κλ³σεων
³ ως ετ³σια σ·µβαση µε ¶ριο 10 κλ³σεων. Για περισσ¶τερες πληροϕορµες
σχετικ± µε την αγορ± της υπηρεσµας, βλ. “Παραγγελµα υπηρεσι¹ν γραµµ¹ν
υποστ³ριξης” στη σελµδα 158.
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Παραγγελµα υπηρεσι¹ν γραµµ¹ν υποστ³ριξης
Οι υπηρεσµες Enhanced PC Support Line και Network and Server Support
Line εµναι διαθ²σιµες για τα προϊ¶ντα που περιλαµβ±νονται στη λµστα
Υποστηριζ¶µενα Προϊ¶ντα. Για να προµηθευτεµτε αυτ³ τη λµστα:
¹ Στις Η.Π.Α.:
1. Καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–426–3395.
2. Επιλ²ξτε τον αριθµ¶ εγγρ±ϕου 11683 για την υπηρεσµα Network
and Server support.
3. Επιλ²ξτε τον αριθµ¶ εγγρ±ϕου 11682 για την υπηρεσµα Enhanced
PC support.
¹ Στον Καναδ±, επικοινων³στε µε το τµ³µα IBM Direct στο τηλ²ϕωνο
1–800–465–7999, ³:
1. Καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–465–3299.
2. Επιλ²ξτε τον κατ±λογο HelpWare.
¹ Σε ¶λες τις ±λλες τις χ¹ρες, επικοινων³στε µε το µεταπωλητ³ της IBM
³ τον εκπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες ³ για να αγορ±σετε αυτ²ς τις υπηρεσµες:
¹ Στις Η.Π.Α., καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–772–2227.
¹ Στον Καναδ±, καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–465–7999.
¹ Σε ¶λες τις ±λλες τις χ¹ρες, επικοινων³στε µε το HelpCenter.

Υπηρεσµες εγγ·ησης και επισκευ³ς
Μπορεµτε να αναβαθµµσετε την εγγ·ηση υλικο· εξοπλισµο· ³ να την
επεκτεµνετε π²ρα απ¶ την ηµεροµηνµα λ³ξης της.
Η αναβ±θµιση της εγγ·ησης στις Η.Π.Α. µπορεµ να περιλαµβ±νει:
¹ Μετατροπ³ της υπηρεσµας επισκευ³ς στις εγκαταστ±σεις της εταιρεµας
σε υπηρεσµα επισκευ³ς επµ τ¶που
Αν η εγγ·ησ³ σας παρ²χει υπηρεσµες επισκευ³ς στις εγκαταστ±σεις
της εταιρεµας, µπορεµτε να την αναβαθµµσετε ¹στε να περιλαµβ±νει
υπηρεσµες επισκευ³ς επµ τ¶που, κανονικ²ς ³ ειδικ²ς. Οι κανονικ²ς
υπηρεσµες παρ²χουν χρ¶νο απ¶κρισης µµας εργ±σιµης ηµ²ρας (9 π.µ.
²ως 5 µ.µ., τοπικ³ ¹ρα, ∆ευτ²ρα ²ως Παρασκευ³). Οι ειδικ²ς υπηρεσµες
παρ²χουν µ²σο χρ¶νο απ¶κρισης 4 ωρ¹ν, 24 ¹ρες την ηµ²ρα και 7
ηµ²ρες την εβδοµ±δα.
¹ Μετατροπ³ κανονικ³ς υπηρεσµας επισκευ³ς επµ τ¶που σε ειδικ³
Αν η εγγ·ησ³ σας παρ²χει υπηρεσµες επισκευ³ς επµ τ¶που, µπορεµτε να
την αναβαθµµσετε ¹στε να περιλαµβ±νει τις ειδικ²ς υπηρεσµες
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επισκευ³ς (µ²σο χρ¶νο απ¶κρισης 4 ωρ¹ν, 24 ¹ρες την ηµ²ρα, 7
ηµ²ρες την εβδοµ±δα).
Μπορεµτε επµσης να επεκτεµνετε την εγγ·ησ³ σας. Η υπηρεσµα Εγγ·ησης
και επισκευ³ς προσϕ²ρει µια ποικιλµα επιλογ¹ν υποστ³ριξης µετ± τη λ³ξη
της κανονικ³ς εγγ·ησης, συµπεριλαµβανοµ²νων και συµβ±σεων ThinkPad
EasyServ Maintenance. Οι διαθ²σιµες υπηρεσµες διαϕ²ρουν αν±λογα µε το
προϊ¶ν.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε την αναβ±θµιση και την
επ²κταση εγγυ³σεων:
¹ Στις Η.Π.Α., καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–426–4968.
¹ Στον Καναδ±, καλ²στε τον αριθµ¶ 1–800–465–7999.
¹ Σε ¶λες τις ±λλες τις χ¹ρες, επικοινων³στε µε το µεταπωλητ³ της IBM
³ τον εκπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.

Παραγγελµα εγχειριδµων
Η IBM διαθ²τει πρ¶σθετα εγχειρµδια που µπορεµτε να αγορ±σετε. Για να
προµηθευτεµτε µια λµστα των εγχειριδµων που εµναι διαθ²σιµα στη χ¹ρα σας:
¹ Στις Η.Π.Α., στον Καναδ± και στο Που²ρτο Ρµκο, καλ²στε τον αριθµ¶
1–800–879–2755.
¹ Στις ±λλες τις χ¹ρες, επικοινων³στε µε το µεταπωλητ³ της IBM ³ τον
εκπρ¶σωπο µ±ρκετινγκ της IBM.
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Παρ±ρτηµα A. Χρ³ση του CD Software
Selections
Χρησιµοποι³στε τις πληροϕορµες αυτο· του κεϕαλαµου αν θ²λετε να
εγκαταστ³σετε ³ να επανεγκαταστ³σετε λογισµικ¶ απ¶ το CD Software
Selections της IBM.
Σηµαντικ¶: Για να χρησιµοποι³σετε το CD Software Selections, πρ²πει να
²χετε εγκαταστ³σει το Microsoft Internet Explorer 4.0 ³
µεταγεν²στερο.

Περιεχ¶µενα του CD
Το CD Software Selections της IBM περι²χει διαγνωστικ± προγρ±µµατα και
±λλο λογισµικ¶ υποστ³ριξης για τα Windows 95, τα Windows 98, τα
Windows NT Workstation 3.51 και τα Windows NT Workstation 4.0.
Σηµεµωση: ∆εν εµναι ¶λο το λογισµικ¶ διαθ²σιµο για ¶λα τα λειτουργικ±
συστ³µατα. Εξετ±στε τα περιεχ¶µενα του CD Software
Selections για να διαπιστ¹σετε ποια προγρ±µµατα εµναι
διαθ²σιµα για το δικ¶ σας λειτουργικ¶ σ·στηµα.
Σηµαντικ¶
Το CD Software Selections δεν περι²χει λειτουργικ± συστ³µατα. Για να
χρησιµοποι³σετε αυτ¶ το CD, πρ²πει να ²χει εγκατασταθεµ το
λειτουργικ¶ σ·στηµα στον υπολογιστ³ σας.

Μπορεµτε να χρησιµοποι³σετε το CD για να κ±νετε τα ακ¶λουθα:
¹ Εγκατ±σταση ορισµ²νων προϊ¶ντων λογισµικο· απευθεµας απ¶ το CD
σε µοντ²λα που περιλαµβ±νουν µον±δα CD–ROM.
¹ ∆ηµιουργµα εικ¶νας του CD Software Selections στο σκληρ¶ δµσκο σας
³ σε δµσκο του τοπικο· δικτ·ου (LAN) και εγκατ±σταση των προϊ¶ντων
λογισµικο· απ¶ αυτ³ την εικ¶να.
¹ ∆ηµιουργµα δισκετ¹ν για προϊ¶ντα λογισµικο· που δεν µπορο·ν να
εγκατασταθο·ν απ¶ το CD και εγκατ±σταση των προϊ¶ντων απ¶ τις
δισκ²τες.
Το CD Software Selections της ΙΒΜ ²χει ²να ε·χρηστο γραϕικ¶ περιβ±λλον
χρ³στη και αυτοµατοποιηµ²νες διαδικασµες εγκατ±στασης για τα
περισσ¶τερα προϊ¶ντα. rχει επµσης ²να σ·στηµα βο³θειας που περιγρ±ϕει
τις λειτουργµες που περι²χονται στο CD.
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Τα προϊ¶ντα του CD Software Selections παρ²χονται µε ±δεια χρ³σης β±σει
των ¶ρων και προϋποθ²σεων της ∆ιεθνο·ς Σ·µβασης qδειας Χρ³σης για
Προγρ±µµατα χωρµς Εγγ·ηση (International License Agreement for
Non–Warranted Programs) της IBM, η οποµα εµναι διαθ²σιµη µ²σω του
Access IBM. (Βλ. το Παρ±ρτηµα A του εγχειριδµου Πληροϕορµες για το
λογισµικ¶ σας για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε την εξ²ταση της
σ·µβασης ±δειας χρ³σης.)

rναρξη του CD
Για να χρησιµοποι³σετε το CD Software Selections, τοποθετ³στε το στη
µον±δα CD–ROM του υπολογιστ³ σας. Η ²ναρξη του προγρ±µµατος
Software Selections γµνεται αυτ¶µατα.
Αν η λειτουργµα αυτ¶µατης εκτ²λεσης εµναι απενεργοποιηµ²νη στον
υπολογιστ³ σας:
1. Πατ³στε το κουµπµ rναρξη (Start) των Windows και στη συν²χεια
επιλ²ξτε Εκτ²λεση (Run).
2. Πληκτρολογ³στε e:\swselect.exe ¶που e εµναι το γρ±µµα της µον±δας
CD–ROM.
3. Πατ³στε Enter. Εµϕανµζεται το µενο· Software Selections.
4. Επιλ²ξτε την επιθυµητ³ επιλογ³ και ακολουθ³στε τις οδηγµες που
εµϕανµζονται στην οθ¶νη.
³
1. Στο Access IBM, επιλ²ξτε Customize. (Για πληροϕορµες σχετικ± µε τη
χρ³ση του Access IBM, βλ. Πληροϕορµες για το λογισµικ¶ σας.)
2. Απ¶ το µενο· Customize, επιλ²ξτε Install Software.
3. vταν σας ζητηθεµ, τοποθετ³στε το CD Software Selections στη µον±δα
CD–ROM.
Αϕο· εγκατασταθεµ ²να πρ¶γραµµα, µπορεµτε να το χρησιµοποι³σετε µ²σω
της επιλογ³ς Programs (Προγρ±µµατα) στο µενο· Start (rναρξη) των
Windows. Για τα περισσ¶τερα προγρ±µµατα, οι πληροϕορµες υποστ³ριξης
βρµσκονται στο σ·στηµα ηλεκτρονικ³ς βο³θειας. Για ορισµ²να, παρ²χεται
επµσης ηλεκτρονικ³ τεκµηρµωση.
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Χρ³ση του προγρ±µµατος Software Selections
Το πρ¶γραµµα Software Selections βρµσκεται στο CD Software Selections.
Πληροϕορµες σχετικ± µε τη χρ³ση του CD Software Selections της ΙΒΜ
υπ±ρχουν στο εγχειρµδιο Πληροϕορµες για το λογισµικ¶ σας.
Για να χρησιµοποι³σετε το πρ¶γραµµα Software Selections:
1. Απ¶ το µενο· Software Selections, επιλ²ξτε το τετραγωνµδιο δµπλα στο
πρ¶γραµµα που θ²λετε να εγκαταστ³σετε.
2. Αϕο· επιλ²ξετε το πρ¶γραµµα, πατ³στε Install. Εµϕανµζεται ²να
παρ±θυρο µε τα προγρ±µµατα που θα εγκατασταθο·ν. Πατ³στε OK
για να συνεχµσετε τη διαδικασµα εγκατ±στασης ³ Cancel για να
ακυρ¹σετε την επιλογ³ σας.
3. Για να ολοκληρ¹σετε την εγκατ±σταση, κ±ντε τις απαραµτητες επιλογ²ς
και ακολουθ³στε τις οδηγµες που εµϕανµζονται στην οθ¶νη.
Αϕο· εγκατασταθεµ ²να πρ¶γραµµα, µπορεµτε να το χρησιµοποι³σετε µ²σω
της επιλογ³ς Programs (Προγρ±µµατα) στο µενο· Start (rναρξη) των
Windows. Για τα περισσ¶τερα προγρ±µµατα, οι πληροϕορµες υποστ³ριξης
βρµσκονται στο σ·στηµα ηλεκτρονικ³ς βο³θειας. Για ορισµ²να, παρ²χεται
επµσης ηλεκτρονικ³ τεκµηρµωση.

Παρ±ρτηµα A. Χρ³ση του CD Software Selections
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Παρ±ρτηµα B. Καταγραϕ³ πληροϕορι¹ν
σχετικ± µε τον υπολογιστ³
Το παρ±ρτηµα αυτ¶ περι²χει ϕ¶ρµες ¶που µπορεµτε να καταγρ±ψετε
πληροϕορµες σχετικ± µε τον υπολογιστ³ σας, οι οποµες µπορεµ να σας
ϕανο·ν χρ³σιµες αν αποϕασµσετε να εγκαταστ³σετε πρ¶σθετες συσκευ²ς ³
αν χρειαστεµ να επισκευ±σετε τον υπολογιστ³ σας.

Αριθµοµ σειρ±ς
Καταγρ±ψτε και ϕυλ±ξτε τις ακ¶λουθες πληροϕορµες.

vνοµα προϊ¶ντος

PC 300PL

Μοντ²λο/Τ·πος (M/T)
Αριθµ¶ς σειρ±ς (S/N)

Οι αριθµοµ µοντ²λου και τ·που (M/T) και ο αριθµ¶ς σειρ±ς (S/N) του
υπολογιστ³ σας βρµσκονται σε µια ετικ²τα στο πµσω µ²ρος του υπολογιστ³.

Καταγραϕ³ πληροϕορι¹ν σχετικ± µε τις συσκευ²ς
Χρησιµοποι³στε τους πµνακες που ακολουθο·ν για να καταγρ±ψετε τις
προαιρετικ²ς συσκευ²ς που εγκαταστ³σατε ³ συνδ²σατε στον υπολογιστ³
σας. Οι πληροϕορµες αυτ²ς µπορεµ να σας ϕανο·ν χρ³σιµες αν
αποϕασµσετε να εγκαταστ³σετε πρ¶σθετες συσκευ²ς ³ αν χρειαστεµ να
επισκευ±σετε τον υπολογιστ³ σας.
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Θ²ση

Περιγραϕ³ συσκευ³ς

Μν³µη συστ³µατος
(Mem 1 RIMM)
(Mem 2 RIMM)

Ø 64 MB
Ø 64 MB

Ø 128 MB
Ø 128 MB

Ø 256 MB
Ø 256 MB

Θ²ση επ²κτασης 1
Θ²ση επ²κτασης 2
Θ²ση επ²κτασης 3
Θ²ση επ²κτασης 4
Θ²ση επ²κτασης PCI 5
(µ¶νο tower)
Θ²ση επ²κτασης PCI 6
(µ¶νο tower)

Μικροεπεξεργαστ³ς

Ø Intel

Παρ±λληλη θ·ρα
Σειριακ³ θ·ρα A
Σειριακ³ θ·ρα B
Θ·ρα USB 1
Θ·ρα USB 2
Υποδοχ³ οθ¶νης
Υποδοχ²ς συσκευ¹ν ³χου

Υποδοχ³ πληκτρολογµου

Πληκτρολ¶γιο 104 πλ³κτρων
Ø qλλο:

Υποδοχ³ ποντικιο·

Ø Ποντµκι ScrollPoint
Ø Ποντµκι 2 κουµπι¹ν
Ø qλλο:
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MHz

Θ²ση

Περιγραϕ³ συσκευ³ς

Θ³κη 1 5,25 ιντσ¹ν

Ø Μον±δα IDE CD–ROM
Ø qλλη:

Θ³κη 2 3,5 ιντσ¹ν

Ø Μον±δα Zip
Ø qλλη:

Θ³κη 3 3,5 ιντσ¹ν

Ø Μον±δα δισκ²τας 1.44 MB
Ø qλλη:

Θ³κη 4 3,5 ιντσ¹ν

Ø Μον±δα σκληρο· δµσκου EIDE
Ø Μον±δα δισκ²τας 1.44 MB
Ø qλλη:

Θ³κη 5 3,5 ιντσ¹ν (µ¶νο
tower)

Μον±δα σκληρο· δµσκου EIDE
Ø qλλη:

Θ³κη 6 3,5 ιντσ¹ν (µ¶νο
tower)

Μον±δα σκληρο· δµσκου EIDE
Ø qλλη:

∆ιε·θυνση κατασκευαστ³
κλειδιο·
Αριθµ¶ς τηλεϕ¹νου
Κωδικ¶ς κλειδιο·

Παρ±ρτηµα B. Καταγραϕ³ πληροϕορι¹ν σχετικ± µε τον υπολογιστ³
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Παρ±ρτηµα C. Εγγυ³σεις προϊ¶ντων και
σηµει¹σεις
Το παρ±ρτηµα αυτ¶ περιλαµβ±νει τις εγγυ³σεις των προϊ¶ντων, εµπορικ±
σ³µατα και σηµει¹σεις.

∆ηλ¹σεις Εγγ·ησης
Οι δηλ¹σεις εγγ·ησης αποτελο·νται απ¶ δ·ο µ²ρη. Το Μ²ρος 1 διαϕ²ρει
αν±λογα µε τη χ¹ρα. Το Μ²ρος 2 εµναι το µδιο και για τις δ·ο δηλ¹σεις.
∆ιαβ±στε τ¶σο το Μ²ρος 1 που αϕορ± τη χ¹ρα σας ¶σο και το Μ²ρος 2.
¹ Ηνωµ²νες Πολιτεµες, Που²ρτο Ρµκο και Καναδ±ς (Z125–4753–05
11/97)
(Μ²ρος 1 – Γενικοµ ¶ροι στη σελµδα 169)
¹ Σε ¶λο τον κ¶σµο εκτ¶ς Καναδ±, Που²ρτο Ρµκο, Τουρκµας και
Ηνωµ²νων Πολιτει¹ν (Z125–5697–01 11/97)
(Μ²ρος 1 – Γενικοµ ¶ροι στη σελµδα 173)
¹ vροι µε τοπικ³ ισχ·
(Μ²ρος 2 – vροι µε τοπικ³ ισχ· στη σελµδα 177)

∆³λωση Περιορισµ²νης Εγγ·ησης της IBM για τις
Ηνωµ²νες Πολιτεµες, το Που²ρτο Ρµκο και τον
Καναδ± (Μ²ρος 1 – Γενικοµ ¶ροι)

Η παρο·σα ∆³λωση Περιορισµ²νης Εγγ·ησης περιλαµβ±νει το Μ²ρος 1 – Γενικοµ
¶ροι και το Μ²ρος 2 – vροι µε τοπικ³ ισχ·. Οι ¶ροι του Μ²ρους 2 ενδ²χεται να
αντικαθιστο·ν ³ να τροποποιο·ν τους ¶ρους του Μ²ρους 1. Οι εγγυ³σεις που
παρ²χονται απ¶ την IBM στην παρο·σα ∆³λωση περιορισµ²νης εγγ·ησης ισχ·ουν
µ¶νο για Μηχαν²ς που ²χετε αγορ±σει απ¶ την IBM ³ απ¶ µεταπωλητ²ς της για
προσωπικ³ χρ³ση και ¶χι για µεταπ¹ληση. Με τον ¶ρο “Μηχαν³” εννοο·νται µηχαν²ς
της IBM, προσθ³κες (features), µετατροπ²ς, αναβαθµµσεις, στοιχεµα ³ προαιρετικ±
τους τµ³µατα, ³ οποιοσδ³ποτε συνδυασµ¶ς των παραπ±νω. Ο ¶ρος “Μηχαν³” δεν
περιλαµβ±νει προγρ±µµατα λογισµικο·, εµτε αυτ± εµναι προϕορτωµ²να εµτε
εγκαθµστανται κατ¶πιν, ³ σε οποιαδ³ποτε ±λλη περµπτωση. Ε±ν δεν ορµζεται
διαϕορετικ± απ¶ την IBM, οι ακ¶λουθες εγγυ³σεις ισχ·ουν µ¶νο στη χ¹ρα ¶που
αποκτ³σατε τη Μηχαν³. Καν²νας ¶ρος στην παρο·σα ∆³λωση Εγγ·ησης δεν
επηρε±ζει οποιαδ³ποτε δικαι¹µατα καταναλωτ³ που απορρ²ουν απ¶ το ν¶µο και για
τα οποµα δεν υπ±ρχει η δυνατ¶τητα συµβατικ³ς παραµτησης ³ περιορισµο·. Για
οποιεσδ³ποτε ερωτ³σεις, απευθυνθεµτε στην IBM ³ στον µεταπωλητ³.
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Μηχαν³: PC 300PL Τ·πος 6584 και 6594
Περµοδος ισχ·ος εγγ·ησης* – Εξαρτ³µατα: τρµα (3) ²τη, Εργασµα: τρµα (3) ²τη
*Για πληροϕορµες σχετικ± µε τις υπηρεσµες εγγ·ησης, επικοινων³στε µε την εταιρεµα απ¶ την
οποµα προµηθευτ³κατε το προϊ¶ν. Για ορισµ²νες Μηχαν²ς της IBM, η εγγ·ηση καλ·πτει
υπηρεσµες στις εγκαταστ±σεις του πελ±τη. Η δυνατ¶τητα αυτ³ εξαρτ±ται απ¶ τη χ¹ρα ¶που
παρ²χονται οι υπηρεσµες.

Η εγγ·ηση της IBM για τις Μηχαν²ς
Η IBM εγγυ±ται ¶τι κ±θε Μηχαν³ 1) δεν ²χει ελαττ¹µατα σε ¶,τι αϕορ± τα υλικ± και
την κατασκευ³ της και 2) πληρεµ τις Επµσηµες ∆ηµοσιευµ²νες Προδιαγραϕ²ς της
IBM. Η περµοδος ισχ·ος της εγγ·ησης για µια Μηχαν³ εµναι µια καθορισµ²νη,
σταθερ³ χρονικ³ περµοδος που αρχµζει την Ηµεροµηνµα Εγκατ±στασης της Μηχαν³ς.
Η Ηµεροµηνµα Εγκατ±στασης εµναι η ηµεροµηνµα που αναγρ±ϕεται στην απ¶δειξη
αγορ±ς, εκτ¶ς ε±ν ±λλως ορµσουν η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς.
Κατ± τη δι±ρκεια της περι¶δου ισχ·ος της εγγ·ησης, η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς, ε±ν
²χει εξουσιοδ¶τηση απ¶ την IBM για παροχ³ υπηρεσι¹ν εγγ·ησης, θα παρ²χει
υπηρεσµες επισκευ³ς και ανταλλαγ³ς για τη Μηχαν³, χωρµς χρ²ωση, σ·µϕωνα µε το
εµδος υπηρεσµας που ορµζεται για τη Μηχαν³ και θα µεριµν± και θα προβαµνει στις
µηχανικ²ς µεταβολ²ς (engineering changes) που προβλ²πονται για τη Μηχαν³.
Ε±ν µια Μηχαν³ δεν λειτουργεµ σ·µϕωνα µε την εγγ·ηση κατ± την περµοδο ισχ·ος
της εγγ·ησης, και η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς δεν εµναι σε θ²ση εµτε 1) να τη θ²σει στην
προβλεπ¶µενη απ¶ την εγγ·ηση κατ±σταση λειτουργµας εµτε 2) να την
αντικαταστ³σει µε µια ±λλη µηχαν³ τουλ±χιστον ισοδ·ναµη λειτουργικ±, ²χετε τη
δυνατ¶τητα να επιστρ²ψετε τη Μηχαν³ στην εταιρεµα απ¶ την οποµα την
προµηθευτ³κατε και θα σας επιστραϕεµ το χρηµατικ¶ ποσ¶ που καταβ±λατε. Η
Μηχαν³ που θα τοποθετηθεµ στη θ²ση αυτ³ς που αντικαθµσταται ενδ²χεται να µην
εµναι καινο·ργια, αλλ± θα εµναι οπωσδ³ποτε σε κατ±σταση καλ³ς λειτουργµας.

Ε·ρος της εγγ·ησης
Η παρο·σα εγγ·ηση δεν καλ·πτει επισκευ³ ³ ανταλλαγ³ Μηχαν¹ν οϕειλ¶µενη σε:
κακ³ χρ³ση, ατ·χηµα, µετατροπ³, ακατ±λληλο ϕυσικ¶ ³ λειτουργικ¶ περιβ±λλον,
πληµµελ³ συντ³ρηση εκ µ²ρους σας ³ δυσλειτουργµα που προκλ³θηκε απ¶ τη χρ³ση
προϊ¶ντος για το οποµο δεν εµναι υπε·θυνη η IBM. Η εγγ·ηση ακυρ¹νεται ε±ν
αϕαιρεθο·ν ³ τροποποιηθο·ν οι αναγνωριστικ²ς ετικ²τες της Μηχαν³ς ³ τµηµ±των
της.

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ s
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ s ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ s
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ s ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΗΤΩΝ s ΣΙΩΠΗΡΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ s ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ
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ΕΣΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.
Στοιχεµα που δεν καλ·πτονται απ¶ την εγγ·ηση
Η IBM δεν εγγυ±ται την αδι±λειπτη ³ απαλλαγµ²νη απ¶ σϕ±λµατα λειτουργµα των
Μηχαν¹ν.
Ε±ν δεν ορµζεται διαϕορετικ±, οι Μηχαν²ς µη–IBM παρ²χονται ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ.
Οποιαδ³ποτε τεχνικ³ ³ ±λλου εµδους υποστ³ριξη για µια Μηχαν³ που καλ·πτεται απ¶
εγγ·ηση, ¶πως η παροχ³ βο³θειας και οδηγι¹ν µ²σω τηλεϕ¹νου, καθ¹ς και
οποιαδ³ποτε υποστ³ριξη που αϕορ± στη ρ·θµιση και εγκατ±σταση προγραµµ±των
στη Μηχαν³, παρ²χεται ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ.

Υπηρεσµες εγγ·ησης
Για να σας παρασχεθο·ν οι υπηρεσµες εγγ·ησης για τη Μηχαν³, επικοινων³στε µε το
µεταπωλητ³ ³ την IBM. Στις Ηνωµ²νες Πολιτεµες, καλ²στε την IBM στον αριθµ¶
1–800–772–2227. Στον Καναδ±, καλ²στε την IBM στον αριθµ¶ 1–800–565–3344.
Μπορεµ να σας ζητηθεµ να προσκοµµσετε απ¶δειξη αγορ±ς.
Η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς παρ²χει ορισµ²να εµδη υπηρεσι¹ν επισκευ³ς και ανταλλαγ³ς,
εµτε στις εγκαταστ±σεις σας εµτε σε κ±ποιο επισκευαστικ¶ κ²ντρο, ¹στε να
διατηρο·νται ³ να επαναϕ²ρονται οι Μηχαν²ς σε κατ±σταση καλ³ς λειτουργµας
σ·µϕωνα µε τις Προδιαγραϕ²ς τους. Η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς θα σας ενηµερ¹σει για
τα διαθ²σιµα εµδη υπηρεσι¹ν που καλ·πτουν µια Μηχαν³ στη χ¹ρα ¶που εµναι
εγκατεστηµ²νη. Εµναι στη διακριτικ³ ευχ²ρεια της IBM να επισκευ±σει ³ να
αντικαταστ³σει µια Μηχαν³ που παρουσµασε πρ¶βληµα.
vταν η προβλεπ¶µενη απ¶ την εγγ·ηση υπηρεσµα περιλαµβ±νει την ανταλλαγ³ µιας
Μηχαν³ς ³ εν¶ς εξαρτ³µατος, το στοιχεµο που αντικαθιστ± η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς
περι²ρχεται στην κυρι¶τητα της IBM ³ του µεταπωλητ³ και το στοιχεµο που
αντικαθιστ± το παλαι¶ περι²ρχεται στη δικ³ σας κυρι¶τητα. ∆ηλ¹νετε ¶τι ¶λα τα
εξαρτ³µατα που αϕαιρο·νται εµναι γν³σια και χωρµς µετατροπ²ς. Το στοιχεµο που
αντικαθιστ± το παλαι¶ δεν θα εµναι απαραµτητα καινο·ργιο, αλλ± θα εµναι σε
κατ±σταση καλ³ς λειτουργµας και τουλ±χιστον λειτουργικ± ισοδ·ναµο µε το
αϕαιρεθ²ν στοιχεµο. Για το στοιχεµο που αντικαθιστ± το παλαι¶, ισχ·ει το καθεστ¹ς
εγγ·ησης του αϕαιρεθ²ντος στοιχεµου.
Οποιαδ³ποτε προσθ³κη, µετατροπ³ ³ αναβ±θµιση απ¶ την IBM ³ το µεταπωλητ³
πρ²πει να εγκαθµσταται σε µια Μηχαν³ εϕ¶σον αυτ³: 1) (για ορισµ²νες Μηχαν²ς)
εµναι η καθορισµ²νη Μηχαν³ που προσδιορµζεται απ¶ τον αριθµ¶ σειρ±ς και 2) σε
επµπεδο µηχανικ³ς µεταβολ³ς, εµναι συµβατ³ µε την παρεχ¶µενη προσθ³κη,
µετατροπ³ ³ αναβ±θµιση. Πολλ²ς απ¶ τις διαδικασµες προσθ³κης, µετατροπ³ς ³
αναβ±θµισης περιλαµβ±νουν την αϕαµρεση εξαρτηµ±των και την επιστροϕ³ τους
στην IBM. Για τα εξαρτ³µατα που αντικαθιστο·ν αϕαιρεθ²ντα εξαρτ³µατα, ισχ·ει το
καθεστ¹ς εγγ·ησης των αϕαιρεθ²ντων εξαρτηµ±των.
Πριν η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς ανταλλ±ξει µια Μηχαν³ ³ ²να εξ±ρτηµα, συµϕωνεµτε να
²χετε αϕαιρ²σει ¶λες τις προσθ³κες, εξαρτ³µατα, επιλογ²ς, τροποποι³σεις και
προσαρτ³µατα που δεν καλ·πτονται απ¶ την εγγ·ηση.
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Επµσης, συµϕωνεµτε:
1. Να εξασϕαλµσετε ¶τι η Μηχαν³ δεν υπ¶κειται σε νοµικ²ς δεσµε·σεις ³
περιορισµο·ς που παρακωλ·ουν την ανταλλαγ³ της.
2. Ε±ν η µηχαν³ δεν σας αν³κει, να εξασϕαλµσετε την εξουσιοδ¶τηση του κυρµου
για την παροχ³ των υπηρεσι¹ν στη Μηχαν³ απ¶ την IBM ³ το µεταπωλητ³.
3. Αν±λογα µε την ισχ·ουσα περµπτωση, και πριν την παροχ³ των υπηρεσι¹ν:
i. να ακολουθ³σετε τις ενδεδειγµ²νες απ¶ την IBM ³ το µεταπωλητ³
διαδικασµες για τον προσδιορισµ¶ και την αν±λυση του προβλ³µατος, καθ¹ς
και για την αµτηση παροχ³ς των υπηρεσι¹ν,
ii. να εξασϕαλµσετε ¶λα τα προγρ±µµατα, δεδοµ²να και χρηµατικ± ποσ± που
περι²χονται στη µηχαν³,
iii. να εξασϕαλµσετε στην IBM ³ στο µεταπωλητ³ επαρκ³, δωρε±ν και ασϕαλ³
πρ¶σβαση στις εγκαταστ±σεις σας, ¹στε να τους επιτρ²ψετε να
εκπληρ¹σουν τις υποχρε¹σεις τους και
iv. να ενηµερ¹σετε την IBM ³ το µεταπωλητ³ για τυχ¶ν αλλαγ²ς στη θ²ση της
Μηχαν³ς.
Η IBM εµναι υπε·θυνη για απ¹λεια της Μηχαν³ς ³ πρ¶κληση ζηµµας σε αυτ³ ¶σο η
Μηχαν³ βρµσκεται 1) στην κατοχ³ µας ³ 2) σε διαµετακ¶µιση, στις περιπτ¹σεις στις
οποµες η IBM εµναι υπε·θυνη για τα ²ξοδα µεταϕορ±ς.
Ο·τε η IBM ο·τε ο µεταπωλητ³ς ϕ²ρουν καµµα ευθ·νη για οποιεσδ³ποτε
εµπιστευτικ²ς, µδιες ³ προσωπικ²ς πληροϕορµες σας που περι²χονται σε µια Μηχαν³
την οποµα επιστρ²ϕετε στην IBM ³ στο µεταπωλητ³ για οποιονδ³ποτε λ¶γο. Θα
πρ²πει να αϕαιρ²σετε ¶λες τις πληροϕορµες αυτο· του εµδους πριν επιστρ²ψετε τη
Μηχαν³.

Στοιχεµα παραγωγ³ς
Κ±θε Μηχαν³ της IBM αποτελεµται απ¶ καινο·ργια εξαρτ³µατα ³ απ¶ καινο·ργια και
χρησιµοποιηµ²να εξαρτ³µατα. Σε ορισµ²νες περιπτ¹σεις, µια Μηχαν³ ενδ²χεται να
µην εµναι καινο·ργια αλλ± να ²χει στο παρελθ¶ν εγκατασταθεµ αλλο·. Ανεξ±ρτητα
¶µως απ¶ τα στοιχεµα παραγωγ³ς της Μηχαν³ς, ισχ·ουν οι ¶ροι που προβλ²πονται
απ¶ την εγγ·ηση της IBM για τη Μηχαν³.

Περιορισµ¶ς ευθ·νης
Ενδ²χεται να προκ·ψουν περιπτ¹σεις κατ± τις οποµες, λ¶γω αθ²τησης συµβατικ³ς
υποχρ²ωσης εκ µ²ρους της IBM ³ λ¶γω ±λλης ευθ·νης, θα δικαιο·στε να λ±βετε
αποζηµµωση απ¶ την IBM. Σε κ±θε τ²τοια περµπτωση, ανεξ±ρτητα απ¶ τη β±ση επµ
της οποµας δικαιο·στε να εγεµρετε αξµωση αποζηµµωσης εναντµον της IBM
(συµπεριλαµβανοµ²νης της αθ²τησης ουσιωδ¹ν ¶ρων της σ·µβασης, αµ²λειας,
ψευδο·ς δ³λωσης ³ ±λλης αξµωσης που απορρ²ει απ¶ συµβ¶λαιο ³ αδικοπραξµα), η
IBM δεν ϕ²ρει ευθ·νη παρ± µ¶νο για τα εξ³ς:
1. αποζηµµωση για σωµατικ³ βλ±βη (συµπεριλαµβανοµ²νου του θαν±του) και ζηµµα
σε ακµνητη περιουσµα ³ υλικ³ προσωπικ³ περιουσµα, και
2. οποιαδ³ποτε ±λλη πραγµατικ³ ±µεση ζηµµα, ²ως το αν¹τερο µεταξ· του ποσο·
των 100.000 δολαρµων Η.Π.Α. (³ του ισοδ·ναµου σε τοπικ¶ ν¶µισµα) και της
χρ²ωσης (σε περµπτωση επαναλαµβαν¶µενης χρ²ωσης, της χρ²ωσης δ¹δεκα
µην¹ν) για τη Μηχαν³ που αποτελεµ το αντικεµµενο της αξµωσης.
Το ¶ριο αυτ¶ ισχ·ει επµσης για τους προµηθευτ²ς της IBM και το µεταπωλητ³.
Εµναι η µ²γιστη ευθ·νη την οποµα συλλογικ± ϕ²ρουν η IBM, οι προµηθευτ²ς της
και ο µεταπωλητ³ς.

172

Οδηγ¶ς χρ³σης του PC 300PL

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η IBM ΓΙΑ Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ
(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ), 2) ΑΠΩΛΕΙΑ s ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ s ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΑΣ s 3) ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ s
ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ s ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ s
ΤΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΟΥΣΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ), ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η IBM, ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ s Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΕ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ s
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ s ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ s ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

∆³λωση Εγγ·ησης της IBM για ¶λο τον κ¶σµο εκτ¶ς
Καναδ±, Που²ρτο Ρµκο, Τουρκµας και Ηνωµ²νων
Πολιτει¹ν (Μ²ρος 1 – Γενικοµ ¶ροι)

Η παρο·σα ∆³λωση Εγγ·ησης περιλαµβ±νει το Μ²ρος 1 – Γενικοµ ¶ροι και το Μ²ρος
2 – vροι µε τοπικ³ ισχ·. Οι ¶ροι του Μ²ρους 2 ενδ²χεται να αντικαθιστο·ν ³ να
τροποποιο·ν τους ¶ρους του Μ²ρους 1. Οι εγγυ³σεις που παρ²χονται απ¶ την
IBM στην παρο·σα ∆³λωση Εγγ·ησης ισχ·ουν µ¶νο για Μηχαν²ς που ²χετε αγορ±σει
απ¶ την IBM ³ απ¶ µεταπωλητ²ς της για προσωπικ³ χρ³ση και ¶χι για δι±θεση σε
τρµτους. Με τον ¶ρο “Μηχαν³” εννοο·νται µηχαν²ς της IBM, προσθ³κες (features),
µετατροπ²ς, αναβαθµµσεις, στοιχεµα ³ προαιρετικ± τους τµ³µατα, ³ οποιοσδ³ποτε
συνδυασµ¶ς των παραπ±νω. Ο ¶ρος “Μηχαν³” δεν περιλαµβ±νει προγρ±µµατα
λογισµικο·, εµτε αυτ± εµναι προϕορτωµ²να εµτε εγκαθµστανται κατ¶πιν, ³ σε
οποιαδ³ποτε ±λλη περµπτωση. Ε±ν δεν ορµζεται διαϕορετικ± απ¶ την IBM, οι
ακ¶λουθες εγγυ³σεις ισχ·ουν µ¶νο στη χ¹ρα ¶που αποκτ³σατε τη Μηχαν³. Καν²νας
¶ρος στην παρο·σα ∆³λωση Εγγ·ησης δεν επηρε±ζει οποιαδ³ποτε δικαι¹µατα
καταναλωτ³ που απορρ²ουν απ¶ το ν¶µο και για τα οποµα δεν υπ±ρχει η δυνατ¶τητα
συµβατικ³ς παραµτησης ³ περιορισµο·. Για οποιεσδ³ποτε ερωτ³σεις, απευθυνθεµτε
στην IBM ³ στον µεταπωλητ³.
PC 300PL Τ·πος 6584 και 6594
Περµοδος ισχ·ος εγγ·ησης:*
¹ Βιετν±µ, Ινδµα, Ινδονησµα, Κµνα, Μπανγκλαντ²ς, Μαλαισµα, Σιγκαπο·ρη, Σρι Λ±νκα,
Ταϊβ±ν, Ταϋλ±νδη, Φιλιππµνες και Χονγκ Κονγκ – Εξαρτ³µατα: τρµα (3) ²τη Εργασµα:
²να (1) ²τος **
¹ Ιαπωνµα – Εξαρτ³µατα: ²να (1) ²τος, Εργασµα: ²να (1) ²τος
¹ Σε ¶λες τις υπ¶λοιπες χ¹ρες – Εξαρτ³µατα: τρµα (3) ²τη, Εργασµα: τρµα (3) ²τη
*Για πληροϕορµες σχετικ± µε τις υπηρεσµες εγγ·ησης, επικοινων³στε µε την εταιρεµα απ¶
την οποµα προµηθευτ³κατε το προϊ¶ν. Για ορισµ²νες Μηχαν²ς της IBM, η εγγ·ηση καλ·πτει
υπηρεσµες στις εγκαταστ±σεις του πελ±τη. Η δυνατ¶τητα αυτ³ εξαρτ±ται απ¶ τη χ¹ρα ¶που
παρ²χονται οι υπηρεσµες.
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Η εγγ·ηση της IBM για τις Μηχαν²ς
Η IBM εγγυ±ται ¶τι κ±θε Μηχαν³ 1) δεν ²χει ελαττ¹µατα σε ¶,τι αϕορ± τα υλικ± και
την κατασκευ³ της και 2) πληρεµ τις Επµσηµες ∆ηµοσιευµ²νες Προδιαγραϕ²ς της
IBM. Η περµοδος ισχ·ος της εγγ·ησης για µια Μηχαν³ εµναι µια καθορισµ²νη,
σταθερ³ χρονικ³ περµοδος που αρχµζει την Ηµεροµηνµα Εγκατ±στασης της Μηχαν³ς.
Η Ηµεροµηνµα Εγκατ±στασης εµναι η ηµεροµηνµα που αναγρ±ϕεται στην απ¶δειξη
αγορ±ς, εκτ¶ς ε±ν ±λλως ορµσουν η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς.
Κατ± τη δι±ρκεια της περι¶δου ισχ·ος της εγγ·ησης, η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς, ε±ν
²χει εξουσιοδ¶τηση απ¶ την IBM για παροχ³ υπηρεσι¹ν εγγ·ησης, θα παρ²χει
υπηρεσµες επισκευ³ς και ανταλλαγ³ς για τη Μηχαν³, χωρµς χρ²ωση, σ·µϕωνα µε το
εµδος υπηρεσµας που ορµζεται για τη Μηχαν³ και θα µεριµν± και θα προβαµνει στις
µηχανικ²ς µεταβολ²ς (engineering changes) που προβλ²πονται για τη Μηχαν³.
Ε±ν µια Μηχαν³ δεν λειτουργεµ σ·µϕωνα µε την εγγ·ηση κατ± την περµοδο ισχ·ος
της εγγ·ησης, και η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς δεν εµναι σε θ²ση εµτε 1) να τη θ²σει στην
προβλεπ¶µενη απ¶ την εγγ·ηση κατ±σταση λειτουργµας εµτε 2) να την
αντικαταστ³σει µε µια ±λλη µηχαν³ τουλ±χιστον ισοδ·ναµη λειτουργικ±, ²χετε τη
δυνατ¶τητα να επιστρ²ψετε τη Μηχαν³ στην εταιρεµα απ¶ την οποµα την
προµηθευτ³κατε και θα σας επιστραϕεµ το χρηµατικ¶ ποσ¶ που καταβ±λατε. Η
Μηχαν³ που θα τοποθετηθεµ στη θ²ση αυτ³ς που αντικαθµσταται ενδ²χεται να µην
εµναι καινο·ργια, αλλ± θα εµναι οπωσδ³ποτε σε κατ±σταση καλ³ς λειτουργµας.

Ε·ρος της εγγ·ησης
Η παρο·σα εγγ·ηση δεν καλ·πτει επισκευ³ ³ ανταλλαγ³ Μηχαν¹ν οϕειλ¶µενη σε:
κακ³ χρ³ση, ατ·χηµα, µετατροπ³, ακατ±λληλο ϕυσικ¶ ³ λειτουργικ¶ περιβ±λλον,
πληµµελ³ συντ³ρηση εκ µ²ρους σας ³ δυσλειτουργµα που προκλ³θηκε απ¶ τη χρ³ση
προϊ¶ντος για το οποµο δεν εµναι υπε·θυνη η IBM. Η εγγ·ηση ακυρ¹νεται ε±ν
αϕαιρεθο·ν ³ τροποποιηθο·ν οι αναγνωριστικ²ς ετικ²τες της Μηχαν³ς ³ τµηµ±των
της.

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ s
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ s ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ s
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ s ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΗΤΩΝ s ΣΙΩΠΗΡΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ s ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ
ΕΣΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.
Στοιχεµα που δεν καλ·πτονται απ¶ την εγγ·ηση
Η IBM δεν εγγυ±ται την αδι±λειπτη ³ απαλλαγµ²νη απ¶ σϕ±λµατα λειτουργµα των
Μηχαν¹ν.
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Ε±ν δεν ορµζεται διαϕορετικ±, οι Μηχαν²ς µη–IBM παρ²χονται ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ.
Οποιαδ³ποτε τεχνικ³ ³ ±λλου εµδους υποστ³ριξη για µια Μηχαν³ που καλ·πτεται απ¶
εγγ·ηση, ¶πως η παροχ³ βο³θειας και οδηγι¹ν µ²σω τηλεϕ¹νου, καθ¹ς και
οποιαδ³ποτε υποστ³ριξη που αϕορ± στη ρ·θµιση και εγκατ±σταση προγραµµ±των
στη Μηχαν³, παρ²χεται ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ.

Υπηρεσµες εγγ·ησης
Για να σας παρασχεθο·ν οι υπηρεσµες εγγ·ησης για τη Μηχαν³, επικοινων³στε µε το
µεταπωλητ³ ³ την IBM. Μπορεµ να σας ζητηθεµ να προσκοµµσετε απ¶δειξη αγορ±ς.
Η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς παρ²χει ορισµ²να εµδη υπηρεσι¹ν επισκευ³ς και ανταλλαγ³ς,
εµτε στις εγκαταστ±σεις σας εµτε σε κ±ποιο επισκευαστικ¶ κ²ντρο, ¹στε να
διατηρο·νται ³ να επαναϕ²ρονται οι Μηχαν²ς σε κατ±σταση καλ³ς λειτουργµας
σ·µϕωνα µε τις Προδιαγραϕ²ς τους. Η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς θα σας ενηµερ¹σει για
τα διαθ²σιµα εµδη υπηρεσι¹ν που καλ·πτουν µια Μηχαν³ στη χ¹ρα ¶που εµναι
εγκατεστηµ²νη. Εµναι στη διακριτικ³ ευχ²ρεια της IBM να επισκευ±σει ³ να
αντικαταστ³σει µια Μηχαν³ που παρουσµασε πρ¶βληµα.
vταν η προβλεπ¶µενη απ¶ την εγγ·ηση υπηρεσµα περιλαµβ±νει την ανταλλαγ³ µιας
Μηχαν³ς ³ εν¶ς εξαρτ³µατος, το στοιχεµο που αντικαθιστ± η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς
περι²ρχεται στην κυρι¶τητα της IBM ³ του µεταπωλητ³ και το στοιχεµο που
αντικαθιστ± το παλαι¶ περι²ρχεται στη δικ³ σας κυρι¶τητα. ∆ηλ¹νετε ¶τι ¶λα τα
εξαρτ³µατα που αϕαιρο·νται εµναι γν³σια και χωρµς µετατροπ²ς. Το στοιχεµο που
αντικαθιστ± το παλαι¶ δεν θα εµναι απαραµτητα καινο·ργιο, αλλ± θα εµναι σε
κατ±σταση καλ³ς λειτουργµας και τουλ±χιστον λειτουργικ± ισοδ·ναµο µε το
αϕαιρεθ²ν στοιχεµο. Για το στοιχεµο που αντικαθιστ± το παλαι¶, ισχ·ει το καθεστ¹ς
εγγ·ησης του αϕαιρεθ²ντος στοιχεµου.
Οποιαδ³ποτε προσθ³κη, µετατροπ³ ³ αναβ±θµιση απ¶ την IBM ³ το µεταπωλητ³
πρ²πει να εγκαθµσταται σε µια Μηχαν³ εϕ¶σον αυτ³: 1) (για ορισµ²νες Μηχαν²ς)
εµναι η καθορισµ²νη Μηχαν³ που προσδιορµζεται απ¶ τον αριθµ¶ σειρ±ς και 2) σε
επµπεδο µηχανικ³ς µεταβολ³ς, εµναι συµβατ³ µε την παρεχ¶µενη προσθ³κη,
µετατροπ³ ³ αναβ±θµιση. Πολλ²ς απ¶ τις διαδικασµες προσθ³κης, µετατροπ³ς ³
αναβ±θµισης περιλαµβ±νουν την αϕαµρεση εξαρτηµ±των και την επιστροϕ³ τους
στην IBM. Για τα εξαρτ³µατα που αντικαθιστο·ν αϕαιρεθ²ντα εξαρτ³µατα, ισχ·ει το
καθεστ¹ς εγγ·ησης των αϕαιρεθ²ντων εξαρτηµ±των.
Πριν η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς ανταλλ±ξει µια Μηχαν³ ³ ²να εξ±ρτηµα, συµϕωνεµτε να
²χετε αϕαιρ²σει ¶λες τις προσθ³κες, εξαρτ³µατα, επιλογ²ς, τροποποι³σεις και
προσαρτ³µατα που δεν καλ·πτονται απ¶ την εγγ·ηση.
Επµσης, συµϕωνεµτε:
1. Να εξασϕαλµσετε ¶τι η Μηχαν³ δεν υπ¶κειται σε νοµικ²ς δεσµε·σεις ³
περιορισµο·ς που παρακωλ·ουν την ανταλλαγ³ της.
2. Ε±ν η µηχαν³ δεν σας αν³κει, να εξασϕαλµσετε την εξουσιοδ¶τηση του κυρµου
για την παροχ³ των υπηρεσι¹ν στη Μηχαν³ απ¶ την IBM ³ το µεταπωλητ³.
3. Αν±λογα µε την ισχ·ουσα περµπτωση, και πριν την παροχ³ των υπηρεσι¹ν:
i. να ακολουθ³σετε τις ενδεδειγµ²νες απ¶ την IBM ³ το µεταπωλητ³
διαδικασµες για τον προσδιορισµ¶ και την αν±λυση του προβλ³µατος, καθ¹ς
και για την αµτηση παροχ³ς των υπηρεσι¹ν,
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ii. να εξασϕαλµσετε ¶λα τα προγρ±µµατα, δεδοµ²να και χρηµατικ± ποσ± που
περι²χονται στη µηχαν³,
iii. να εξασϕαλµσετε στην IBM ³ στο µεταπωλητ³ επαρκ³, δωρε±ν και ασϕαλ³
πρ¶σβαση στις εγκαταστ±σεις σας, ¹στε να τους επιτρ²ψετε να
εκπληρ¹σουν τις υποχρε¹σεις τους και
iv. να ενηµερ¹σετε την IBM ³ το µεταπωλητ³ για τυχ¶ν αλλαγ²ς στη θ²ση της
Μηχαν³ς.
Η IBM εµναι υπε·θυνη για απ¹λεια της Μηχαν³ς ³ πρ¶κληση ζηµµας σε αυτ³ ¶σο η
Μηχαν³ βρµσκεται 1) στην κατοχ³ µας ³ 2) σε διαµετακ¶µιση, στις περιπτ¹σεις στις
οποµες η IBM εµναι υπε·θυνη για τα ²ξοδα µεταϕορ±ς.
Ο·τε η IBM ο·τε ο µεταπωλητ³ς ϕ²ρουν καµµα ευθ·νη για οποιεσδ³ποτε
εµπιστευτικ²ς, µδιες ³ προσωπικ²ς πληροϕορµες σας που περι²χονται σε µια Μηχαν³
την οποµα επιστρ²ϕετε στην IBM ³ στο µεταπωλητ³ για οποιονδ³ποτε λ¶γο. Θα
πρ²πει να αϕαιρ²σετε ¶λες τις πληροϕορµες αυτο· του εµδους πριν επιστρ²ψετε τη
Μηχαν³.

Στοιχεµα παραγωγ³ς
Κ±θε Μηχαν³ της IBM αποτελεµται απ¶ καινο·ργια εξαρτ³µατα ³ απ¶ καινο·ργια και
χρησιµοποιηµ²να εξαρτ³µατα. Σε ορισµ²νες περιπτ¹σεις, µια Μηχαν³ ενδ²χεται να
µην εµναι καινο·ργια αλλ± να ²χει στο παρελθ¶ν εγκατασταθεµ αλλο·. Ανεξ±ρτητα
¶µως απ¶ τα στοιχεµα παραγωγ³ς της Μηχαν³ς, ισχ·ουν οι ¶ροι που προβλ²πονται
απ¶ την εγγ·ηση της IBM για τη Μηχαν³.

Περιορισµ¶ς ευθ·νης
Ενδ²χεται να προκ·ψουν περιπτ¹σεις κατ± τις οποµες, λ¶γω αθ²τησης συµβατικ³ς
υποχρ²ωσης εκ µ²ρους της IBM ³ λ¶γω ±λλης ευθ·νης, θα δικαιο·στε να λ±βετε
αποζηµµωση απ¶ την IBM. Σε κ±θε τ²τοια περµπτωση, ανεξ±ρτητα απ¶ τη β±ση επµ
της οποµας δικαιο·στε να εγεµρετε αξµωση αποζηµµωσης εναντµον της IBM
(συµπεριλαµβανοµ²νης της αθ²τησης ουσιωδ¹ν ¶ρων της σ·µβασης, αµ²λειας,
ψευδο·ς δ³λωσης ³ ±λλης αξµωσης που απορρ²ει απ¶ συµβ¶λαιο ³ αδικοπραξµα), η
IBM δεν ϕ²ρει ευθ·νη παρ± µ¶νο για τα εξ³ς:
1. αποζηµµωση για σωµατικ³ βλ±βη (συµπεριλαµβανοµ²νου του θαν±του) και ζηµµα
σε ακµνητη περιουσµα ³ υλικ³ προσωπικ³ περιουσµα, και
2. οποιαδ³ποτε ±λλη πραγµατικ³ ±µεση ζηµµα, ²ως το αν¹τερο µεταξ· του ποσο·
των 100.000 δολαρµων Η.Π.Α. (³ του ισοδ·ναµου σε τοπικ¶ ν¶µισµα) και της
χρ²ωσης (σε περµπτωση επαναλαµβαν¶µενης χρ²ωσης, της χρ²ωσης δ¹δεκα
µην¹ν) για τη Μηχαν³ που αποτελεµ το αντικεµµενο της αξµωσης.
Το ¶ριο αυτ¶ ισχ·ει επµσης για τους προµηθευτ²ς της IBM και το µεταπωλητ³.
Εµναι η µ²γιστη ευθ·νη την οποµα συλλογικ± ϕ²ρουν η IBM, οι προµηθευτ²ς της
και ο µεταπωλητ³ς.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η IBM ΓΙΑ Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ
(ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ), 2) ΑΠΩΛΕΙΑ s ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ s ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΑΣ s 3) ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ s
ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ s ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ s
ΤΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΟΥΣΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ), ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η IBM, ΟΙ
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ s Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΣΕ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ s
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ s ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ s ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Μ²ρος 2 – vροι µε τοπικ³ ισχ·

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Η εγγ·ηση της IBM για τις Μηχαν²ς: Στο ±ρθρο αυτ¶ προστµθεται η
ακ¶λουθη παρ±γραϕος:
Οι εγγυ³σεις που ορµζονται στο παρ¶ν ±ρθρο συµπληρ¹νουν οποιαδ³ποτε
δικαι¹µατ± σας που ενδεχοµ²νως προβλ²πονται απ¶ το Ν¶µο περµ Εµπορικ¹ν
Πρακτικ¹ν (Trade Practices Act) του 1974 ³ απ¶ οποιαδ³ποτε ±λλη νοµοθεσµα και η
ισχ·ς τους περιορµζεται µ¶νο στο βαθµ¶ που αυτ¶ επιτρ²πεται απ¶ την ισχ·ουσα
νοµοθεσµα.
Ε·ρος της εγγ·ησης: Η ακ¶λουθη παρ±γραϕος αντικαθιστ± την πρ¹τη και
δε·τερη πρ¶ταση αυτο· του ±ρθρου:
Η εγγ·ηση δεν καλ·πτει την επισκευ³ ³ ανταλλαγ³ Μηχαν¹ν οϕειλ¶µενη σε: κακ³
χρ³ση, ατ·χηµα, µετατροπ³, ακατ±λληλο ϕυσικ¶ ³ λειτουργικ¶ περιβ±λλον,
λειτουργµα σε περιβ±λλον διαϕορετικ¶ απ¶ το Καθορισµ²νο Περιβ±λλον Λειτουργµας,
πληµµελ³ συντ³ρηση εκ µ²ρους σας ³ δυσλειτουργµα που προκλ³θηκε απ¶ τη χρ³ση
προϊ¶ντος για το οποµο δεν εµναι υπε·θυνη η IBM.
Περιορισµ¶ς ευθ·νης: Στο ±ρθρο αυτ¶ προστµθεται η ακ¶λουθη παρ±γραϕος:
Σε περµπτωση που η IBM αθετ³σει ¶ρο ³ εγγ·ηση τεκµαιρ¶µενη απ¶ το Ν¶µο περµ
Εµπορικ¹ν Πρακτικ¹ν του 1974, η ευθ·νη της IBM περιορµζεται στην επισκευ³ ³
αντικατ±σταση των αγαθ¹ν ³ στην προµ³θεια ισοδ·ναµων αγαθ¹ν. Στην περµπτωση
κατ± την οποµα η εν λ¶γω προϋπ¶θεση ³ εγγ·ηση σχετµζεται µε δικαµωµα π¹λησης,
νοµικ¹ς τακτοποιηµ²νη κατοχ³ (quiet possession) ³ καθαρο·ς τµτλους, ³ τα αγαθ±
εµναι του εµδους που συν³θως αποκτ¹νται για προσωπικ³ ³ οικιακ³ χρ³ση ³
καταν±λωση, δεν ισχ·ει καν²νας απ¶ τους περιορισµο·ς της παρο·σας παραγρ±ϕου.
ΛΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ: Εϕαρµοστ²ο δµκαιο: Στη ∆³λωση αυτ³
προστµθεται η ακ¶λουθη πρ¶ταση:
Η παρο·σα ∆³λωση δι²πεται απ¶ τη νοµοθεσµα της Πολιτεµας της Ν²ας Υ¶ρκης.
ΙΝ∆ΙΑ: Περιορισµ¶ς ευθ·νης: Η ακ¶λουθη παρ±γραϕος αντικαθιστ± τις
περιπτ¹σεις 1 και 2 αυτο· του ±ρθρου:
1. Η ευθ·νη για σωµατικ³ βλ±βη (συµπεριλαµβανοµ²νου του θαν±του) και ζηµµα σε
ακµνητη περιουσµα ³ υλικ³ προσωπικ³ περιουσµα περιορµζεται στο βαθµ¶ που αυτ³
οϕεµλεται σε αµ²λεια της IBM.
2. Σε ¶,τι αϕορ± οποιαδ³ποτε ±λλη πραγµατικ³ ζηµµα που προκ·πτει σε οποιαδ³ποτε
περµπτωση παρ±λειψης εκ µ²ρους της IBM, η οποµα εµπµπτει ³ µε οποιονδ³ποτε
τρ¶πο σχετµζεται µε το αντικεµµενο της παρο·σας ∆³λωσης Εγγ·ησης, η ευθ·νη της
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IBM περιορµζεται στο ποσ¶ που ²χετε καταβ±λει για τη Μηχαν³ που αποτελεµ το
αντικεµµενο της αξµωσης.
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ: Η εγγ·ηση της IBM για τις Μηχαν²ς: Στο ±ρθρο αυτ¶
προστµθεται η ακ¶λουθη παρ±γραϕος:
Οι εγγυ³σεις που ορµζονται στο παρ¶ν ±ρθρο συµπληρ¹νουν οποιαδ³ποτε
δικαι¹µατα τυχ¶ν ²χετε µε β±ση το Ν¶µο περµ Εγγυ³σεων Καταναλωτ¹ν (Consumer
Guarantees Act) του 1993 ³ απ¶ ±λλη νοµοθεσµα για την οποµα δεν υπ±ρχει
δυνατ¶τητα αποκλεισµο· ³ περιορισµο·. Ο Ν¶µος περµ Εγγυ³σεων Καταναλωτ¹ν
του 1993 δεν ισχ·ει για την περµπτωση οποιωνδ³ποτε αγαθ¹ν που παρ²χει η IBM ε±ν
απαιτεµτε τα αγαθ± για επιχειρηµατικο·ς σκοπο·ς ¶πως αυτοµ ορµζονται στο Ν¶µο.
Περιορισµ¶ς ευθ·νης: Στο ±ρθρο αυτ¶ προστµθεται η ακ¶λουθη παρ±γραϕος:
Σε περµπτωση που η απ¶κτηση των Μηχαν¹ν δεν εξυπηρετεµ επιχειρηµατικο·ς
σκοπο·ς ¶πως αυτοµ ορµζονται στο Ν¶µο περµ Εγγυ³σεων Καταναλωτ¹ν του 1993, οι
περιορισµοµ του παρ¶ντος ±ρθρου υπ¶κεινται στους περιορισµο·ς του εν λ¶γω
Ν¶µου.
ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ (EMEA)
Οι ακ¶λουθοι ¶ροι ισχ·ουν για ¶λες τις χ¹ρες της Ευρ¹πης, Μ²σης Ανατολ³ς
και Αϕρικ³ς.
Οι ¶ροι που περι²χονται στην παρο·σα ∆³λωση Εγγ·ησης ισχ·ουν για Μηχαν²ς που
²χουν αγοραστεµ απ¶ µεταπωλητ³ της IBM. Ε±ν αγορ±σατε τη Μηχαν³ απ¶ την IBM,
οι ¶ροι και προϋποθ²σεις που περι²χονται στην ισχ·ουσα σ·µβαση της IBM
κατισχ·ουν της παρο·σας ∆³λωσης Εγγ·ησης.
Υπηρεσµες εγγ·ησης
Ε±ν αγορ±σατε Μηχαν³ της IBM στην Αυστρµα, το Β²λγιο, τη Γαλλµα, τη Γερµανµα, τη
∆ανµα, την Ελβετµα, την Ελλ±δα, την Εσθονµα, την Ιρλανδµα, την Ισλανδµα, την
Ισπανµα, την Ιταλµα, τη Λετονµα, τη Λιθουανµα, το Λουξεµβο·ργο, τη Μεγ±λη
Βρετανµα, τη Νορβηγµα, την Ολλανδµα, την Πορτογαλµα, τη Σουηδµα ³ τη Φινλανδµα,
µπορεµτε να λ±βετε υπηρεσµες εγγ·ησης για τη Μηχαν³ αυτ³ σε οποιαδ³ποτε απ¶
αυτ²ς τις χ¹ρες εµτε (1) απ¶ µεταπωλητ³ εξουσιοδοτηµ²νο απ¶ την IBM για παροχ³
υπηρεσι¹ν εγγ·ησης εµτε (2) απ¶ την IBM.
Ε±ν αγορ±σατε προσωπικ¶ υπολογιστ³ της IBM (IBM Personal Computer) στην
Αλβανµα, την Αρµενµα, τη Βοσνµα–Ερζεγοβµνη, τη Βουλγαρµα, τη Γεωργµα, την
Οµοσπονδιακ³ ∆ηµοκρατµα της Γιουγκοσλαβµας, το Καζακστ±ν, την Κιργιζµα, την
Κροατµα, τη Μολδαβµα, τη Λευκορωσµα, την Ουγγαρµα, την Ουκρανµα, την Πρ¹ην
Γιουγκοσλαβικ³ ∆ηµοκρατµα της Μακεδονµας (FYROM), την Πολωνµα, τη Ρουµανµα, τη
Ρωσµα, τη Σλοβακµα, τη Σλοβενµα ³ την Τσεχικ³ ∆ηµοκρατµα, µπορεµτε να λ±βετε
υπηρεσµες εγγ·ησης για τον υπολογιστ³ αυτ¶ σε οποιαδ³ποτε απ¶ αυτ²ς τις χ¹ρες
εµτε (1) απ¶ µεταπωλητ³ εξουσιοδοτηµ²νο απ¶ την IBM για παροχ³ υπηρεσι¹ν
εγγ·ησης εµτε (2) απ¶ την IBM.
Το εϕαρµοστ²ο δµκαιο, οι ¶ροι µε τοπικ³ ισχ· και η αρµοδι¶τητα των δικαστηρµων
αναϕορικ± µε την παρο·σα ∆³λωση εξαρτ¹νται απ¶ τη χ¹ρα ¶που παρ²χονται οι
υπηρεσµες εγγ·ησης. Ωστ¶σο, η παρο·σα ∆³λωση δι²πεται απ¶ τη νοµοθεσµα της
Αυστρµας ε±ν οι υπηρεσµες εγγ·ησης παρ²χονται στις εξ³ς χ¹ρες: Αλβανµα, Αρµενµα,
Βοσνµα–Ερζεγοβµνη, Βουλγαρµα, Γεωργµα, Οµοσπονδιακ³ ∆ηµοκρατµα της
Γιουγκοσλαβµας, Καζακστ±ν, Κιργιζµα, Κροατµα, Μολδαβµα, Λευκορωσµα, Ουγγαρµα,
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Ουκρανµα, Πρ¹ην Γιουγκοσλαβικ³ ∆ηµοκρατµα της Μακεδονµας (FYROM), Πολωνµα,
Ρουµανµα, Ρωσµα, Σλοβακµα, Σλοβενµα και Τσεχικ³ ∆ηµοκρατµα.
Οι ακ¶λουθοι ¶ροι ισχ·ουν για τις χ¹ρες που ορµζονται στη συν²χεια:
ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Περιορισµ¶ς ευθ·νης: Η ακ¶λουθη παρ±γραϕος αντικαθιστ± την
περµπτωση 2 αυτο· του ±ρθρου:
2. Σε ¶,τι αϕορ± οποιαδ³ποτε ±λλη πραγµατικ³ ±µεση ζηµµα, η ευθ·νη της IBM
περιορµζεται στο συνολικ¶ ποσ¶ που καταβ±λατε για τη Μηχαν³ η οποµα αποτελεµ το
αντικεµµενο της αξµωσης.
Ισχ·ς για προµηθευτ²ς και µεταπωλητ²ς (ο ¶ρος δεν ²χει τροποποιηθεµ).
ΓΑΛΛΙΑ: Περιορισµ¶ς ευθ·νης: Η ακ¶λουθη πρ¶ταση αντικαθιστ± τη δε·τερη
πρ¶ταση της πρ¹της παραγρ±ϕου αυτο· του ±ρθρου:
Σε κ±θε τ²τοια περµπτωση, ανεξ±ρτητα απ¶ τη β±ση επµ της οποµας δικαιο·στε να
εγεµρετε αξµωση αποζηµµωσης εναντµον της IBM, η IBM δεν ϕ²ρει ευθ·νη παρ± µ¶νο
για: (οι ¶ροι 1 και 2 δεν ²χουν τροποποιηθεµ).
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η εγγ·ηση της IBM για τις Μηχαν²ς: Η ακ¶λουθη πρ¶ταση
αντικαθιστ± την πρ¹τη πρ¶ταση της πρ¹της παραγρ±ϕου αυτο· του ±ρθρου:
Η εγγ·ηση για Μηχαν²ς της IBM καλ·πτει τη λειτουργικ¶τητα της Μηχαν³ς σε
συνθ³κες κανονικ³ς χρ³σης της και τη λειτουργµα της Μηχαν³ς σ·µϕωνα µε τις
Προδιαγραϕ²ς της.
Στο ±ρθρο αυτ¶ προστµθενται οι ακ¶λουθες παρ±γραϕοι:
Η ελ±χιστη περµοδος εγγ·ησης εµναι ²ξι µ³νες.
Σε περµπτωση που η IBM ³ ο µεταπωλητ³ς δεν εµναι σε θ²ση να επισκευ±σουν µια
Μηχαν³ της IBM, µπορεµτε εναλλακτικ± να ζητ³σετε µερικ³ επιστροϕ³ χρηµ±των,
²ως το ποσ¶ που δικαιολογεµ η µεµωση της αξµας της µη επισκευασµ²νης µηχαν³ς, ³
να ζητ³σετε ακ·ρωση της αντµστοιχης σ·µβασης που αϕορ± την εν λ¶γω Μηχαν³ και
να σας επιστραϕεµ το χρηµατικ¶ ποσ¶ που ²χετε καταβ±λει.
Ε·ρος της εγγ·ησης: Η δε·τερη παρ±γραϕος δεν ισχ·ει.
Υπηρεσµες εγγ·ησης: Στο ±ρθρο αυτ¶ προστµθεται η ακ¶λουθη παρ±γραϕος:
Κατ± τη δι±ρκεια της περι¶δου ισχ·ος της εγγ·ησης, τα ²ξοδα µεταϕορ±ς για την
παρ±δοση της Μηχαν³ς που ²χει υποστεµ βλ±βη στην IBM θα επιβαρ·νουν την IBM.
Στοιχεµα παραγωγ³ς: Το ±ρθρο αυτ¶ αντικαθµσταται απ¶ την ακ¶λουθη
παρ±γραϕο:
Κ±θε Μηχαν³ εµναι ν²ας κατασκευ³ς. Ενδ²χεται εκτ¶ς απ¶ καινο·ργια εξαρτ³µατα
να αποτελεµται και απ¶ χρησιµοποιηµ²να εξαρτ³µατα.
Περιορισµ¶ς ευθ·νης: Στο ±ρθρο αυτ¶ προστµθεται η ακ¶λουθη παρ±γραϕος:
Οι περιορισµοµ και αποκλεισµοµ που ορµζονται στη ∆³λωση Εγγ·ησης δεν θα ισχ·ουν
σε περιπτ¹σεις ζηµι¹ν που προκλ³θηκαν απ¶ δ¶λο ³ βαρι± αµ²λεια της IBM καθ¹ς
και σε περιπτ¹σεις που σχετµζονται µε ρητ²ς εγγυ³σεις.
Στην περµπτωση 2, αντικαταστ³στε την αξµα “100.000 δολ±ρια Η.Π.Α.” µε “1.000.000
Γερµανικ± µ±ρκα.”
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Στο τ²λος της πρ¹της παραγρ±ϕου της περµπτωσης 2 προστµθεται η ακ¶λουθη
πρ¶ταση:
Η ευθ·νη της IBM β±σει της παρο·σας δι±ταξης περιορµζεται στην παραβµαση
ουσιωδ¹ν συµβατικ¹ν ¶ρων σε περιπτ¹σεις συν³θους αµ²λειας.
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ: Ε·ρος της εγγ·ησης: Στο ±ρθρο αυτ¶ προστµθεται η ακ¶λουθη
παρ±γραϕος:
Π²ραν των ρητ¹ς προβλεποµ²νων απ¶ τους παρ¶ντες ¶ρους και προϋποθ²σεις,
αποκλεµονται µε το παρ¶ν ¶λες οι προβλεπ¶µενες απ¶ ν¶µο προϋποθ²σεις,
συµπεριλαµβανοµ²νων ¶λων των εγγυ³σεων που απορρ²ουν ²µµεσα, αλλ± χωρµς να
θµγεται η γενικ¶τητα ¶λων των προαναϕεροµ²νων, των εγγυ³σεων που απορρ²ουν
²µµεσα απ¶ το Ν¶µο περµ Π¹λησης Αγαθ¹ν (Sale of Goods Act) του 1893 ³ το Ν¶µο
περµ Π¹λησης Αγαθ¹ν και Παροχ³ς Υπηρεσι¹ν (Sale of Goods and Supply of
Services Act) του 1980.
Περιορισµ¶ς ευθ·νης: Η ακ¶λουθη παρ±γραϕος αντικαθιστ± τις περιπτ¹σεις 1 και
2 της πρ¹της παραγρ±ϕου αυτο· του ±ρθρου:
1. θ±νατο ³ προσωπικ¶ τραυµατισµ¶ ³ ϕυσικ³ ζηµµα στην ακµνητη περιουσµα σας
προκληθεµσα αποκλειστικ± απ¶ αµ²λεια της IBM και
2. το ποσ¶ που αντιπροσωπε·ει κ±θε ±λλη πραγµατικ³ ±µεση ζηµµα, ²ως το αν¹τερο
µεταξ· του ποσο· των 75.000 λιρ¹ν Ιρλανδµας και του 125% της χρ²ωσης (σε
περµπτωση επαναλαµβαν¶µενης χρ²ωσης, της χρ²ωσης 12 µην¹ν) για τη Μηχαν³ που
αποτελεµ το αντικεµµενο της αξµωσης ³ προκαλεµ κατ± ±λλο τρ¶πο την ²γερση
αξµωσης.
Ισχ·ς για προµηθευτ²ς και µεταπωλητ²ς (ο ¶ρος δεν ²χει τροποποιηθεµ).
Η ακ¶λουθη παρ±γραϕος προστµθεται στο τ²λος αυτο· του ±ρθρου:
Η συνολικ³ ευθ·νη της IBM και η µοναδικ³ της υποχρ²ωση απ²ναντµ σας, εµτε εκ
συµβ±σεως εµτε λ¶γω αδικοπραξµας, σε ¶,τι αϕορ± οποιαδ³ποτε αθ²τηση συµβατικ¹ν
υποχρε¹σεων, περιορµζεται στις ζηµµες.
ΙΤΑΛΙΑ: Περιορισµ¶ς ευθ·νης: Η ακ¶λουθη πρ¶ταση αντικαθιστ± τη δε·τερη
πρ¶ταση της πρ¹της παραγρ±ϕου:
Σε κ±θε τ²τοια περµπτωση, εκτ¶ς ε±ν ορµζεται διαϕορετικ± απ¶ δι±ταξη
αναγκαστικο· δικαµου, η IBM δεν ϕ²ρει ευθ·νη παρ± µ¶νο για: (η περµπτωση 1 δεν
²χει τροποποιηθεµ) 2) σε ¶,τι αϕορ± οποιαδ³ποτε ±λλη πραγµατικ³ ζηµµα που
προκ·πτει σε οποιαδ³ποτε περµπτωση παρ±λειψης εκ µ²ρους της IBM, ³ µε
οποιονδ³ποτε τρ¶πο σχετµζεται µε το αντικεµµενο της παρο·σας ∆³λωσης Εγγ·ησης,
η ευθ·νη της IBM περιορµζεται στο συνολικ¶ ποσ¶ που ²χετε καταβ±λει για τη
Μηχαν³ που αποτελεµ το αντικεµµενο της αξµωσης.
Ισχ·ς για προµηθευτ²ς και µεταπωλητ²ς (ο ¶ρος δεν ²χει τροποποιηθεµ).
Η ακ¶λουθη παρ±γραϕος αντικαθιστ± τη δε·τερη παρ±γραϕο αυτο· του ±ρθρου:
Ε±ν δεν ορµζεται διαϕορετικ± απ¶ δι±ταξη αναγκαστικο· δικαµου, η IBM ³ ο
µεταπωλητ³ς δεν ϕ²ρει ευθ·νη για ο,τιδ³ποτε απ¶ τα ακ¶λουθα: (οι περιπτ¹σεις 1
και 2 δεν ²χουν τροποποιηθεµ) 3) ²µµεσες ζηµµες, ακ¶µη και αν η IBM ³ ο
µεταπωλητ³ς ²χουν ενηµερωθεµ για την πιθαν¶τητα να προκ·ψουν τ²τοιες ζηµµες.
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΝΑΜΙΜΠΙΑ, ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, ΛΕΣΟΤΟ ΚΑΙ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆Η:
Περιορισµ¶ς ευθ·νης: Στο ±ρθρο αυτ¶ προστµθεται η ακ¶λουθη παρ±γραϕος:
Η συνολικ³ ευθ·νη της IBM για πραγµατικ²ς ζηµµες που προκ·πτουν σε οποιαδ³ποτε
περµπτωση παρ±λειψης εκ µ²ρους της IBM και σχετµζονται µε το αντικεµµενο της

180

Οδηγ¶ς χρ³σης του PC 300PL

παρο·σας ∆³λωσης Εγγ·ησης, περιορµζεται στο ποσ¶ που ²χετε καταβ±λει για τη
Μηχαν³ που αποτελεµ το αντικεµµενο της αξµωσ³ς σας ²ναντι της IBM.
ΤΟΥΡΚΙΑ: Στοιχεµα παραγωγ³ς: Το ±ρθρο αυτ¶ αντικαθµσταται απ¶ την ακ¶λουθη
πρ¶ταση:
Η IBM εκτελεµ τις παραγγελµες των πελατ¹ν παρ²χοντας ν²ας κατασκευ³ς Μηχαν²ς
της IBM σ·µϕωνα µε τα πρ¶τυπα παραγωγ³ς της IBM.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Περιορισµ¶ς ευθ·νης: Η ακ¶λουθη παρ±γραϕος
αντικαθιστ± τις περιπτ¹σεις 1 και 2 της πρ¹της παραγρ±ϕου αυτο· του ±ρθρου:
1. θ±νατο ³ προσωπικ¶ τραυµατισµ¶ ³ ϕυσικ³ ζηµµα στην ακµνητη περιουσµα σας
προκληθεµσα αποκλειστικ± απ¶ αµ²λεια της IBM,
2. το ποσ¶ που αντιπροσωπε·ει κ±θε ±λλη πραγµατικ³ ±µεση ζηµµα ³ απ¹λεια, ²ως
το αν¹τερο µεταξ· του ποσο· των 150.000 Αγγλικ¹ν λιρ¹ν και του 125% της
χρ²ωσης (σε περµπτωση επαναλαµβαν¶µενης χρ²ωσης, της χρ²ωσης 12 µην¹ν) για τη
Μηχαν³ που αποτελεµ το αντικεµµενο της αξµωσης ³ προκαλεµ κατ± ±λλο τρ¶πο την
²γερση αξµωσης.
Στην παρ±γραϕο αυτ³ προστµθεται η ακ¶λουθη περµπτωση:
3. αθ²τηση υποχρε¹σεων της IBM που προβλ²πονται ²µµεσα απ¶ το ±ρθρο 12 του
Ν¶µου περµ Π¹λησης Αγαθ¹ν (Sale of Goods Act) του 1979 ³ απ¶ το ±ρθρο 2 του
Ν¶µου περµ Παροχ³ς Αγαθ¹ν και Υπηρεσι¹ν (Supply of Goods and Services Act) του
1982.
Ισχ·ς για προµηθευτ²ς και µεταπωλητ²ς (ο ¶ρος δεν ²χει τροποποιηθεµ).
Στο τ²λος αυτο· του ±ρθρου προστµθεται η ακ¶λουθη πρ¶ταση:
Η συνολικ³ ευθ·νη της IBM και ο µοναδικ¶ς τρ¶πος ικανοποµησης που σας
παρ²χεται, εµτε εκ συµβ±σεως εµτε λ¶γω αδικοπραξµας, σε ¶,τι αϕορ± οποιαδ³ποτε
αθ²τηση συµβατικ¹ν υποχρε¹σεων, περιορµζεται στις ζηµµες.
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΚΑΝΑ∆ΑΣ: Υπηρεσµες εγγ·ησης: Στο ±ρθρο αυτ¶ προστµθεται η ακ¶λουθη
πρ¶ταση:
Για να σας παρασχεθο·ν απ¶ την IBM οι υπηρεσµες εγγ·ησης, καλ²στε τον αριθµ¶
1–800–565–3344.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Υπηρεσµες εγγ·ησης: Στο ±ρθρο αυτ¶
προστµθεται η ακ¶λουθη πρ¶ταση:
Για να σας παρασχεθο·ν απ¶ την IBM οι υπηρεσµες εγγ·ησης, καλ²στε τον αριθµ¶
1–800–772–2227.

Σηµει¹σεις
Οι αναϕορ²ς που γµνονται σε αυτ¶ το εγχειρµδιο σε προϊ¶ντα, προγρ±µµατα
³ υπηρεσµες της IBM δεν σηµαµνουν απαραµτητα ¶τι τα προϊ¶ντα αυτ±
διατµθενται απ¶ την IBM σε ¶λες τις χ¹ρες στις οποµες λειτουργο·ν γραϕεµα
της IBM. Οποιαδ³ποτε αναϕορ± σε ²να προϊ¶ν, πρ¶γραµµα ³ υπηρεσµα της
IBM δεν σηµαµνει ο·τε υποδηλ¹νει ¶τι µπορεµ να χρησιµοποιηθεµ µ¶νο το
συγκεκριµ²νο προϊ¶ν, πρ¶γραµµα, ³ η συγκεκριµ²νη υπηρεσµα της IBM.
Παρ±ρτηµα C. Εγγυ³σεις προϊ¶ντων και σηµει¹σεις
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Στη θ²ση του προϊ¶ντος, του προγρ±µµατος ³ της υπηρεσµας της IBM
µπορεµ να χρησιµοποιηθεµ οποιοδ³ποτε ισοδ·ναµο, απ¶ λειτουργικ³ ±ποψη,
προϊ¶ν, πρ¶γραµµα ³ υπηρεσµα, υποκεµµενο στα ²γκυρα δικαι¹µατα
πνευµατικ³ς ιδιοκτησµας ³ ±λλα νοµικ¹ς κατοχυρωµ²να δικαι¹µατα της
IBM. Η αξιολ¶γηση και επαλ³θευση της λειτουργικ¶τητας σε συνδυασµ¶ µε
±λλα προϊ¶ντα, π²ραν εκεµνων που προτεµνονται ρητ¹ς απ¶ την IBM,
αποτελεµ ευθ·νη του χρ³στη.
Η IBM ενδ²χεται να ²χει ευρεσιτεχνµες ³ εκκρεµεµς αιτ³σεις ευρεσιτεχνµας
που συνδ²ονται µε θ²µατα αυτο· του εγχειριδµου. Η κατοχ³ αυτο· του
εγχειριδµου δεν σας παρ²χει οποιοδ³ποτε δικαµωµα επµ αυτ¹ν των
ευρεσιτεχνι¹ν. Μπορεµτε να αποστεµλετε ερωτ³σεις σχετικ± µε την ±δεια
χρ³σης εγγρ±ϕως, στη ακ¶λουθη διε·θυνση:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504–1785
U.S.A.
Οποιεσδ³ποτε αναϕορ²ς σε Web sites µη–IBM που περι²χονται σε αυτ³ την
²κδοση παρ²χονται µ¶νο για τη διευκ¶λυνσ³ σας και δεν συνιστο·ν κατ±
καν²να τρ¶πο επιδοκιµασµα των συγκεκριµ²νων Web sites. Τα υλικ± σε
αυτ± τα Web sites δεν αποτελο·ν µ²ρος των υλικ¹ν αυτο· του προϊ¶ντος
IBM και η εκ µ²ρους σας χρ³ση των εν λ¶γω Web sites γµνεται µε δικ³ σας
ευθ·νη.

Ετοιµ¶τητα για το rτος 2000 και σχετικ²ς οδηγµες
Η ακ¶λουθη εµναι Αποκ±λυψη σχετικ± µε την Ετοιµ¶τητα για το rτος 2000.
rνα προϊ¶ν εµναι rτοιµο για το rτος 2000 αν το προϊ¶ν αυτ¶, ¶ταν
χρησιµοποιεµται σ·µϕωνα µε την σχετικ³ του τεκµηρµωση, εµναι σε θ²ση να
επεξεργ±ζεται, να παρ²χει ³/και να λαµβ±νει δεδοµ²να ηµεροµηνµας εντ¶ς
και µεταξ· του εικοστο· και του εικοστο· πρ¹του αι¹να σωστ±, υπ¶ την
προϋπ¶θεση ¶τι ¶λα τα προϊ¶ντα (για παρ±δειγµα, λογισµικ¶, υλικ¶ς
εξοπλισµ¶ς και firmware) που χρησιµοποιο·νται µε το προϊ¶ν ανταλλ±σσουν
µε σωστ¶ τρ¶πο ακριβ³ δεδοµ²να ηµεροµηνµας µε αυτ¶.
Αυτ¶ το προϊ¶ν υλικο· εξοπλισµο· IBM PC ²χει σχεδιαστεµ ¹στε να
επεξεργ±ζεται σωστ± τετραψ³ϕιες πληροϕορµες ηµεροµηνµας εντ¶ς και
µεταξ· του 20ο· και του 21ου αι¹να. Αν ο υπολογιστ³ς σας εµναι σε
λειτουργµα τη στιγµ³ της αλλαγ³ς του αι¹να, θα πρ²πει να τον κλεµσετε και
να τον επανεκκιν³σετε, ³ να κ±νετε επαν²ναρξη του λειτουργικο·
συστ³µατος, προκειµ²νου να εξασϕαλιστεµ ο επανακαθορισµ¶ς της ²νδειξης
του εσωτερικο· ρολογιο· για το ν²ο αι¹να.
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Αυτ¶ το προϊ¶ν IBM PC δεν µπορεµ να αποτρ²ψει σϕ±λµατα που ενδ²χεται
να προκ·ψουν αν το λογισµικ¶ που χρησιµοποιεµτε ³ µε το οποµο
ανταλλ±σσετε δεδοµ²να δεν εµναι rτοιµο για το rτος 2000. Το λογισµικ¶
IBM που περιλαµβ±νεται αρχικ± στο προϊ¶ν εµναι rτοιµο για το rτος 2000.
Ωστ¶σο, στο προϊ¶ν IBM PC µπορεµ να περιλαµβ±νεται και λογισµικ¶ ±λλων
εταιρει¹ν. Η IBM δεν ²χει καµµα ευθ·νη για την ετοιµ¶τητα αυτο· του
λογισµικο·. Αν θ²λετε να επιβεβαι¹σετε τη ετοιµ¶τητ± του, να
διαπιστ¹σετε τους τυχ¶ν περιορισµο·ς ³ να αναζητ³σετε οποιεσδ³ποτε
αναβαθµµσεις λογισµικο·, θα πρ²πει να επικοινων³σετε απευθεµας µε τις
εταιρεµες που ²χουν αναπτ·ξει το συγκεκριµ²νο λογισµικ¶.
Για περισσ¶τερες πληροϕορµες σχετικ± µε τα προϊ¶ντα IBM PC και το rτος
2000, επισκεϕθεµτε το σχετικ¶ Web site της IBM στη διε·θυνση
http://www.ibm.com/pc/year2000. Οι πληροϕορµες και τα εργαλεµα που θα
βρεµτε εκεµ µπορο·ν να σας βοηθ³σουν στο σχ²διο µετ±βασ³ς σας σχετικ±
µε το rτος 2000, ειδικ± αν ²χετε περισσ¶τερα απ¶ ²να IBM PC. Η IBM
σας συνιστ± να επισκ²πτεστε αυτ¶ το site σε τακτ± χρονικ± διαστ³µατα για
πιο πρ¶σϕατες πληροϕορµες.

Εµπορικ± σ³µατα
Οι ακ¶λουθοι ¶ροι αποτελο·ν εµπορικ± σ³µατα της IBM Corporation στις
Η.Π.Α. ³/και σε ±λλες χ¹ρες:
Alert on LAN
Asset ID
HelpCenter
HelpWare
IBM
IntelliStation
LANClient Control Manager
Netfinity
Netfinity Manager
OS/2
PC300
ScrollPoint
ThinkPad
Wake on LAN

Τα ον¶µατα Intel, Pentium και LANDesk εµναι εµπορικ± σ³µατα της Intel
Corporation στις Η.Π.Α. ³/και σε ±λλες χ¹ρες.
Τα ον¶µατα Microsoft, MS–DOS, Windows και Windows NT εµναι εµπορικ±
σ³µατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ³/και σε ±λλες χ¹ρες.
qλλα ον¶µατα εταιρει¹ν, προϊ¶ντων και υπηρεσι¹ν µπορεµ να αποτελο·ν
εµπορικ± σ³µατα προϊ¶ντων και υπηρεσι¹ν ±λλων εταιρει¹ν.
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Παρατηρ³σεις σχετικ± µε την εκποµπ³
ηλεκτροµαγνητικ³ς ακτινοβολµας
Ο υπολογιστ³ς αυτ¶ς ²χει καταγραϕεµ ως ψηϕιακ³ συσκευ³ Κατηγορµας B.
vµως, ο υπολογιστ³ς περιλαµβ±νει ενσωµατωµ²νο ελεγκτ³ NIC (network
interface controller) και θεωρεµται ψηϕιακ³ συσκευ³ Κατηγορµας A ¶ταν
χρησιµοποιεµται αυτ¶ς ο ελεγκτ³ς NIC. Η συσκευ³ χαρακτηρµζεται ως
ψηϕιακ³ συσκευ³ Κατηγορµας Α κυρµως γιατµ η παρουσµα ορισµ²νων
επιλογ¹ν ³ καλωδµων NIC Κατηγορµας Α κ±νουν τον υπολογιστ³ συµβατ¶
µε τις προδιαγραϕ²ς της Κατηγορµας A.

Σηµει¹σεις για τις συσκευ²ς Κατηγορµας B
∆³λωση συµµ¶ρϕωσης µε την Οδηγµα EMC της Ευρωπαϊκ³ς rνωσης
Το προϊ¶ν αυτ¶ πληρεµ τις προϋποθ²σεις προστασµας που ορµζονται στην
Οδηγµα 89/336/EEC του Συµβουλµου της ΕΕ περµ προσ²γγισης των
νοµοθεσι¹ν των Κρατ¹ν Μελ¹ν σχετικ± µε την ηλεκτροµαγνητικ³
συµβατ¶τητα. Η IBM δεν αποδ²χεται οποιαδ³ποτε ευθ·νη για τυχ¶ν µη
εκπλ³ρωση των προϋποθ²σεων προστασµας αν αυτ³ οϕεµλεται σε µη
συνιστ¹µενη τροποποµηση του προϊ¶ντος, συµπεριλαµβανοµ²νης της
τοποθ²τησης πρ¶σθετων, µη–IBM καρτ¹ν.
Μετ± απ¶ κατ±λληλους ελ²γχους, ²χει διαπιστωθεµ ¶τι το προϊ¶ν αυτ¶
ανταποκρµνεται στα ¶ρια της Κατηγορµας Β τεχνολογικο· εξοπλισµο·
επεξεργασµας πληροϕορι¹ν, σ·µϕωνα µε το CISPR 22/Ευρωπαϊκ¶ Πρ¶τυπο
EN 55022. Τα ¶ρια για τον εξοπλισµ¶ Κατηγορµας B καθιερ¹θηκαν µε
σκοπ¶ την ε·λογη προστασµα, σε τυπικ± οικιακ± περιβ±λλοντα, απ¶
παρεµβολ²ς που προκαλο·νται απ¶ συσκευ²ς επικοινωνµας µε ν¶µιµη
±δεια.

Σηµει¹σεις για τις συσκευ²ς Κατηγορµας A
∆³λωση συµµ¶ρϕωσης µε την Οδηγµα EMC της Ευρωπαϊκ³ς rνωσης
Το προϊ¶ν αυτ¶ πληρεµ τις προϋποθ²σεις προστασµας που ορµζονται στην
Οδηγµα 89/336/EEC του Συµβουλµου της ΕΕ περµ προσ²γγισης των
νοµοθεσι¹ν των Κρατ¹ν Μελ¹ν σχετικ± µε την ηλεκτροµαγνητικ³
συµβατ¶τητα. Η IBM δεν αποδ²χεται οποιαδ³ποτε ευθ·νη για τυχ¶ν µη
εκπλ³ρωση των προϋποθ²σεων προστασµας αν αυτ³ οϕεµλεται σε µη
συνιστ¹µενη τροποποµηση του προϊ¶ντος, συµπεριλαµβανοµ²νης της
τοποθ²τησης πρ¶σθετων, µη–IBM καρτ¹ν.
Μετ± απ¶ κατ±λληλους ελ²γχους, ²χει διαπιστωθεµ ¶τι το προϊ¶ν αυτ¶
ανταποκρµνεται στα ¶ρια της Κατηγορµας Α τεχνολογικο· εξοπλισµο·
επεξεργασµας πληροϕορι¹ν, σ·µϕωνα µε το CISPR 22/Ευρωπαϊκ¶ Πρ¶τυπο
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EN 55022. Τα ¶ρια για τον εξοπλισµ¶ Κατηγορµας A καθιερ¹θηκαν µε
σκοπ¶ την ε·λογη προστασµα, σε εµπορικ± και βιοµηχανικ± περιβ±λλοντα,
απ¶ παρεµβολ²ς που προκαλο·νται απ¶ εξοπλισµ¶ επικοινωνµας µε ν¶µιµη
±δεια.
Σηµεµωση: Το προϊ¶ν αυτ¶ εµναι Κατηγορµας Α. Σε οικιακ¶ περιβ±λλον, το
προϊ¶ν µπορεµ να προκαλ²σει παρεµβολ²ς στις ραδιοσυχν¶τητες, περµπτωση
κατ± την οποµα θα πρ²πει ο χρ³στης να λ±βει τα κατ±λληλα µ²τρα.

Σηµεµωση σχετικ± µε το καλ¹διο ρε·µατος
Για την ασϕ±λει± σας, η IBM παρ²χει ²να καλ¹διο ρε·µατος µε γειωµ²νο
ϕις για χρ³ση µε αυτ¶ το προϊ¶ν IBM. Για να αποϕ·γετε τον κµνδυνο
ηλεκτροπληξµας, συνδ²ετε π±ντα το καλ¹διο ρε·µατος σε σωστ± γειωµ²νη
πρµζα.
Τα καλ¹δια ρε·µατος της IBM που χρησιµοποιο·νται στις Η.Π.Α. και στον
Καναδ± πιστοποιο·νται απ¶ τους οργανισµο·ς Underwriter's Laboratories
(UL) και Canadian Standards Association (CSA).
Αν πρ¶κειται να χρησιµοποι³σετε το προϊ¶ν στα 115 Volt: Χρησιµοποι³στε
²να καλ¹διο ρε·µατος µε πιστοποµηση UL και CSA, αποτελο·µενο απ¶ ²να
τριαγωγικ¶ καλ¹διο τουλ±χιστον 18 AWG, τ·που SVT ³ SJT, µ²γιστου
µ³κους 5 µ²τρων, και ²να γειωµ²νο ϕις παρ±λληλων ακροδεκτ¹ν αντοχ³ς
15 Ampere/125 Volt.
Αν πρ¶κειται να χρησιµοποι³σετε το προϊ¶ν στα 230 Volt (στις Η.Π.Α):
Χρησιµοποι³στε ²να καλ¹διο ρε·µατος µε πιστοποµηση UL και CSA,
αποτελο·µενο απ¶ ²να τριαγωγικ¶ καλ¹διο τουλ±χιστον 18 AWG, τ·που
SVT ³ SJT, µ²γιστου µ³κους 5 µ²τρων, και ²να γειωµ²νο ϕις αντοχ³ς 15
Ampere/250 Volt.
Αν πρ¶κειται να χρησιµοποι³σετε το προϊ¶ν στα 230 Volt (εκτ¶ς ΗΠΑ):
Χρησιµοποι³στε ²να καλ¹διο ρε·µατος µε γειωµ²νο ϕις. Το καλ¹διο
ρε·µατος θα πρ²πει να ²χει την κατ±λληλη πιστοποµηση ασϕ±λειας για τη
χ¹ρα στην οποµα θα εγκατασταθεµ ο εξοπλισµ¶ς.
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Τα καλ¹δια ρε·µατος της IBM για µια συγκεκριµ²νη χ¹ρα ³ περιοχ³ εµναι
συν³θως διαθ²σιµα µ¶νο στη συγκεκριµ²νη χ¹ρα ³ περιοχ³.
Αριθµ¶ς
εξαρτ³µατος
καλωδµου IBM

Χ¹ρες και περιοχ²ς στις οποµες χρησιµοποιεµται

13F9940

Αργεντιν³, Αυστραλµα, ∆υτικ³ Σαµ¶α, Κµνα (Λαϊκ³ ∆ηµοκρατµα
της Κµνας), Ν²α Ζηλανδµα, Ουρουγου±η, Παπο·α – Ν²α
Γουιν²α, Παραγου±η

13F9979

qγιος Μαυρµκιος, Αµγυπτος, Ακτ³ Ελεϕαντοστο·, Αλγερµα,
Ανγκ¶λα, Ανδ¶ρα, Αυστρµα, Αϕγανιστ±ν, Β²λγιο, Βιετν±µ,
Βουλγαρµα, Γαλλµα, Γαλλικ³ Γουι±να, Γερµανµα, πρ¹ην
Γιουγκοσλαβµα, Γουιν²α, Ελλ±δα, πρ¹ην ΕΣΣ∆, Ζαϊρ,
Ζιµπ±µπουε, Ινδονησµα, Ιορδανµα, Ιρ±ν, Ισλανδµα, Ισπανµα,
Καµερο·ν, Κεντροαϕρικανικ³ ∆ηµοκρατµα, Λµβανος,
Λουξεµβο·ργο, Μαδαγασκ±ρη, Μακ±ο, Μ±λι, Μαρ¶κο,
Μαρτινµκα, Μαυριτανµα, Μοζαµβµκη, Μονακ¶, Μπενµν,
Μπουρκµνα Φ±σο, Μπουρο·ντι, Ν²α Καληδονµα, Νµγηρ,
Νορβηγµα, Ολλανδµα, Ουγγαρµα, Πολωνµα, Πορτογαλµα,
Ρουµανµα, Σενεγ±λη, Σλοβακµα, Σουδ±ν, Σουηδµα, Συρµα,
Τ¶γκο, Τουρκµα, Τσαντ, Τσεχικ³ ∆ηµοκρατµα, Τυνησµα,
Φινλανδµα

13F9997

∆ανµα

14F0015

Μπανγκλαντ²ς, Μπο·ρµα, Ν¶τια Αϕρικ³, Πακιστ±ν, Σρι Λ±νκα

14F0033

Αντµγκουα, Γκ±να, Ζ±µπια, Ηνωµ²νο Βασµλειο, Ινδµα, Ιρ±κ,
Ιρλανδµα, Κατ±ρ, Κ²νυα, Κουβ²ιτ, Κ·προς, Μαλαισµα, Μαλ±ουι,
Μ±λτα, Μπαχρ²ιν, Μπρουν²ι, Νεπ±λ, Ν³σοι της Μ±γχης,
Νιγηρµα, Ντουµπ±ι, Ουγκ±ντα, Πολυνησµα, Σιγκαπο·ρη, Σι²ρα
Λε¶νε, Τανζανµα, Υεµ²νη, Φµτζι, Χονγκ Κονγκ

14F0051

Ελβετµα, Λιχτενστ±ιν

14F0069

Αιθιοπµα, Ιταλµα, Λιβ·η, Σοµαλµα, Χιλ³

14F0087

Ισρα³λ

1838574

Ταϋλ±νδη

62X1045

Αϊτ³, Βενεζου²λα, Βερµο·δες, Βολιβµα, Βραζιλµα, Γουατεµ±λα,
Γουι±να, ∆οµινικαν³ ∆ηµοκρατµα, Ελ Σαλβαδ¶ρ, Ηνωµ²νες
Πολιτεµες Αµερικ³ς, Ιαπωνµα, Ισηµεριν¶ς, Καναδ±ς, Κολοµβµα,
Κορ²α (Ν¶τια), Κ¶στα Ρµκα, Λιβερµα, Μεξικ¶, Μπαρµπ±ντος,
Μπαχ±µες, Ν³σοι Κεϋµ±ν, Νικαρ±γουα, Ολλανδικ²ς Αντµλλες,
Ονδο·ρα, Παναµ±ς, Περο·, Σαουδικ³ Αραβµα, Σουριν±µ,
Ταϊβ±ν, Τζαµ±ικα, Τρινιντ±ντ (∆υτικ²ς Ινδµες), Φιλιππµνες
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κουτµ µον±δων, πµσω 100
κοχλµας σχ³µατος U,
εγκατ±σταση 108

39
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κυκλοϕορµα α²ρα 19
κωδικοµ πρ¶σβασης 47
διαγραϕ³ 52
διαχειριστ³ 50
εκκµνηση υπολογιστ³ 22, 48
εκκµνησης 47
χρ³ση 47
κωδικ¶ς πρ¶σβασης διαχειριστ³
αν τον ξεχ±σετε 52
εκκµνηση υπολογιστ³ 22, 48
ορισµ¶ς 50
πρ¶γραµµα Configuration/Setup
Utility 48
χρ³ση 50
κωδικ¶ς πρ¶σβασης εκκµνησης
εκκµνηση υπολογιστ³ 22, 48
εκκµνηση χωρµς
παρακολο·θηση 47
ορισµ¶ς 47
χρ³ση 47

Λ
λανθ±νουσα µν³µη (cache) 4
λειτουργµες διαχεµρισης
συστ³µατος 31
λειτουργικ± συστ³µατα
συµβατ± 6
υποστηριζ¶µενα 6
λογισµικ¶
προβλ³µατα 140
προεγκατεστηµ²νο 6
σϕ±λµατα 140
λ·σεις της IBM για ζητ³µατα
ασϕ±λειας 36

Μ
µ²θοδοι ασϕ±λισης 108
µεταϕορ± υπολογιστ³ 40
µην·µατα σϕαλµ±των, σ·µπτωση
διευθ·νσεων π¶ρων 110
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µικροεπεξεργαστ³ς 4, 66
µικροεπεξεργαστ³ς, αριθµ¶ς
σειρ±ς 66
µν³µη
διαθ²σιµη 116
λανθ±νουσα (cache) 4
µ²τρηση 22
προβλ³µατα 136
προσθ³κη 105
υποστηριζ¶µενη 4
flash 4, 31
RIMM 4
µν³µη οθ¶νης 104
µον±δα
εγκατ±σταση 81, 96
θ²ση θ³κης 88
θ³κες 4, 78, 81, 93, 96
καλ¹δια 79, 94
κουτµ µον±δων, µ¶νιµα
στερεωµ²νο 96
κουτµ µον±δων, µπροστιν¶ 96
προβλ³µατα, επµλυση 130
προδιαγραϕ²ς 79, 93
µον±δα δισκ²τας 78, 79, 93
µον±δα µν³µης
αϕαµρεση 105
δι±ρθρωση 105
εγκατ±σταση 105, 106
θ²ση στην πλακ²τα
συστ³µατος 73, 88
τ·ποι 104
µον±δα µ¶νιµου δµσκου 78, 79, 93
µον±δα σκληρο· δµσκου 79, 93
µον±δα ταινµας 78, 79, 93
µον±δα CD–ROM 78, 79, 88, 93
εγκατ±σταση 81, 96
προσθ³κη 67
χρ³ση 27
µον±δες δισκ²τας
κουµπµ εξαγωγ³ς 22
προβλ³µατα, επµλυση 130
προσθ³κη 67
υποστηριζ¶µενες 4

µον±δες δισκ²τας (συν²χεια)
ϕωτειν³ ²νδειξη 22
µον±δες µ¶νιµου δµσκου
Βλ. µον±δες σκληρο· δµσκου
µον±δες σκληρο· δµσκου
διαχεµριση εν²ργειας 61
εϕεδρικ³ αποθ³κευση 40
προσθ³κη 67
υποστηριζ¶µενες 4
ϕωτειν³ ²νδειξη 22
µπαταρµα
αντικατ±σταση 146
αποκοµιδ³ 146
θ²ση στην πλακ²τα
συστ³µατος 73, 88
πρ¶σβαση 73, 88
σηµεµωση xi
µπροστιν¶ κουτµ µον±δων 96

Ο
οθ¶νη
αν±λυση 29
διαχεµριση εν²ργειας 59, 61
κατ±σταση αγν¶ησης 61
κατ±σταση αναµον³ς 61
κατ±σταση αναστολ³ς 61
κατ±σταση απενεργοποµησης 61
προβλ³µατα, επµλυση 131
πρ¶τυπο DDC 29
ρυθµµσεις 29
συχν¶τητα αναν²ωσης 29
τοποθ²τηση 18
τρεµ¶σβηµα 29
υποδοχ³ 11
ϕροντµδα 18
οθ¶νη, προγρ±µµατα οδ³γησης 28
ολοκλ³ρωση της
εγκατ±στασης 109
οργ±νωση χ¹ρου εργασµας 17
ορισµ¶ς σειρ±ς εκκµνησης
µον±δων 56

Π
παραβµαση καλ·µµατος 34
παραγγελµα υπηρεσι¹ν γραµµ¹ν
υποστ³ριξης 158
παρ±λληλη θ·ρα 11
θ²ση 11
προβλ³µατα 138
περιοδικ± προβλ³µατα 134
περιορισµοµ ·ψους 75
περιστροϕ³ κουτιο· µον±δων 82
πµσω κουτµ µον±δων 100
πλακ²τα συστ³µατος
αναγν¹ριση τµηµ±των 73, 88
δι±ταξη 73, 88
θ²σεις 73, 88
περιγραϕ³ 73, 88
πρ¶σβαση 73, 88
πληκτρολ¶γιο
κλεµδωµα 38
κλειδωµ²νο 47
προβλ³µατα 135
ταχ·τητα, αλλαγ³ 56
χρ³ση 18
ποντµκι
εκκµνηση χωρµς
παρακολο·θηση 47
εκκµνηση χωρµς προτροπ³ για
κωδικ¶ πρ¶σβασης 47
θ·ρα 47
καθαρισµ¶ς 39
κλειδωµ²νο 47
προβλ³µατα 135
σειριακ³ θ·ρα 47
προαιρετικ± εξαρτ³µατα 68
εγκατ±σταση 67
καταγραϕ³ πληροϕορι¹ν 165
προαιρετικ²ς συσκευ²ς
δισκ²τες 145
εγκατεστηµ²νες 165
προβλ³µατα 137, 138
προβλ³µατα, επµλυση 115
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προγρ±µµατα οδ³γησης 110
προγρ±µµατα οδ³γησης οθ¶νης 28
προδιαγραϕ²ς 7, 9
προδιαγραϕ²ς, θ³κες για µον±δες
δµσκων 93
προεκτ±σεις καλωδµων 19
προετοιµασµα για εγκατ±σταση 70
προσαρµογ²ας AGP 4
προσαρµογεµς
εγκατ±σταση 75, 90, 91
µην·µατα σϕαλµ±των 110
ρ·θµιση 111
σ·µπτωση διευθ·νσεων
π¶ρων 110
υποδοχ²ς 74, 89
plug and play 110
προσαρµογεµς γραϕικ¹ν 28, 73, 88
προσαρµογεµς παλαι¶τερης
τεχνολογµας 111
πρ¶σβαση στις θ³κες µον±δων 81
προσδιοριστικοµ αριθµοµ 165
προσθ³κη
εσωτερικ²ς µον±δες 81, 82, 96
κοχλµας σχ³µατος U 108
προσαρµογεµς 75, 90, 91
τσιπ µν³µης (RIMM) 105, 106
προστασµα δεδοµ²νων 37
προστασµα δισκετ¹ν απ¶
εγγραϕ³ 26

Ρ
ρ·θµιση καθµσµατος 17
ρ·θµιση του υπολογιστ³ 43

Σ
σειρ± εκκµνησης µον±δων,
ορισµ¶ς 56
σειριακ³ θ·ρα 11
προβλ³µατα 139
serial port ring detect,
ρ·θµιση 62
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σηµει¹σεις 169
σκληρ¶ς δµσκος, µον±δα 78, 79, 93
συµπτ¹µατα 128
σ·µπτωση διευθ·νσεων π¶ρων 75,
78, 92, 110
σ·µπτωση διευθ·νσεων π¶ρων,
µην·µατα σϕαλµ±των 110
σ·νδεση
εξωτερικ± καλ¹δια 85, 103, 104
εσωτερικ²ς µον±δες 79, 94
συσκευ²ς εισ¶δου/εξ¶δου 11
σ·νολα χαρακτηριστικ¹ν
ασϕ±λειας 53
σ·νολα χαρακτηριστικ¹ν ασϕ±λειας
αν± συσκευ³ 53
συσκευ²ς εισ¶δου/εξ¶δου 5
συσκευ²ς εκκµνησης, ρ·θµιση 113
συσκευ²ς ευαµσθητες στο στατικ¶
ηλεκτρισµ¶, χρ³ση 67
συσκευ³ κατ±δειξης,
προβλ³µατα 135
σ·στηµα
προγρ±µµατα, ενηµ²ρωση 31
προδιαγραϕ²ς 7, 9
συχν¶τητα αναν²ωσης 29
σχεδιασµ¶ς χ¹ρου εργασµας 17

Τ
ταινιωτ± καλ¹δια 79, 94
τερµατισµ¶ς υπολογιστ³ 24
τεχνικ³ υποστ³ριξη,
αποµακρυσµ²νη 153
τεχνικ³ υποστ³ριξη, εγγ·ηση 154
τεχνικ³ υποστ³ριξη, χρ²ωση 156
τηλεϕωνικ³ υποστ³ριξη 154
τρεµ¶σβηµα, µεµωση 29
τσιπ µν³µης 104

Υ
υπηρεσµες γραµµ¹ν υποστ³ριξης,
παραγγελµα 158

υπηρεσµες ηλεκτρονικ¹ν
πληροϕορι¹ν 153
υπηρεσµες υποστ³ριξης δικτ·ων και
εξυπηρετητ¹ν, χρ²ωση 157
υπηρεσµες υποστ³ριξης PC,
χρ²ωση 156
υπηρεσµες, συνοπτικ³
παρουσµαση 150
υπηρεσµες, χρ²ωση 156
υποδοχ²ς
εισ¶δου/εξ¶δου 11
στην πλακ²τα συστ³µατος 73,
88
υποδοχ²ς επ²κτασης 5
διαθ²σιµες 5
ISA 5
PCI 5
υποδοχ²ς προσαρµογ²ων 74, 89
υποδοχ²ς ρε·µατος, (εσωτερικ²ς),
θ²ση 73, 88
υποδοχ²ς PCI 74, 89
υποδοχ³ µον±δας δισκ²τας,
θ²ση 73, 88
υπολογιστ³ς
εκκµνηση 22
τερµατισµ¶ς 24
υπολογιστ³ς, εγκατ±σταση 11
υποστ³ριξη 149
υποστ³ριξη για εξυπηρετητ²ς 154
υποστ³ριξη µ²σω αριθµο· 900 157

Φ
ϕµλτρο οθ¶νης 18
ϕροντµδα του υπολογιστ³
ϕωτειν²ς ενδεµξεις 21
ϕωτισµ¶ς 18

38

Χ
χαρακτηριστικ±, υπολογιστ³ς
χαρακτηριστικοµ ³χοι 116

4

χρ²ωση υπηρεσι¹ν 156
χρ³ση συσκευ¹ν ευαµσθητων στο
στατικ¶ ηλεκτρισµ¶ 67
χ¹ρος εργασµας, διευθ²τηση 17

A
ACPI (Automatic Configuration and
Power Interface) 60
ACPI BIOS IRQ 60
ACPI, κατ±σταση αναµον³ς 60
America Online 153

B
BIOS, ενηµ²ρωση

31

C
CMOS, εκκαθ±ριση 52
configuration/setup utility,
πρ¶γραµµα 110
δυνατ¶τητες 43
εκκµνηση υπολογιστ³ 22
²ναρξη 43
ενηµ²ρωση 31
²ξοδος 46
CoSession Remote 144

D
DDC (display data channel) 29
Desktop Management Interface
(DMI) 34
DHCP, περιγραϕ³ 33
Digital Visual Interface (DVI) 12,
13, 14
direct memory access (DMA),
π¶ροι 59
display data channel (DDC) 29
display power management signaling
(DPMS) 59
DMA (direct memory access),
π¶ροι 59
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DPMS (display power management
signaling) 59
DVI 12, 13, 14

E
EEPROM 31
Enhanced Diagnostics 141
enhanced security (αυξηµ²νη
ασϕ±λεια) 37

F
fax, λ³ψη πληροϕορι¹ν

153

H
Hybrid RPL

33

I
IBM enhanced diagnostics 141
IBM Universal Manageability 31
international warranty service 156
Internet, αρχικ³ σελµδα 149, 152

L
LAN, αιτ³σεις εκκµνησης 62
LCCM (LANClient Control
Manager) 33

P
PC 300PL, συνοπτικ³
παρουσµαση 1
PC Doctor 141
PCI
θ²ση υποδοχ¹ν 11
wake up, ρ·θµιση 62
Pentium III 66
peripheral component interconnect
(PCI)
Βλ. PCI
Plug and Play
προσαρµογεµς 110
τεχνολογµα 5
POST
ενηµ²ρωση 31
κατ± την εκκµνηση 22
περιγραϕ³ 116
POST/BIOS, ενηµ²ρωση 58

R
RDRAM 4
RIMM 4
RIMM (rambus inline memory
modules) 4
RPL (remote program load) 33
RPL, περιγραϕ³ 33

S
M
modem
serial port ring detect,
ρ·θµιση 62

O
Online Housecall
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SCSI
εγκατ±σταση συσκευ¹ν 80, 95
καλ¹δια 80, 95
Setup Utility, πρ¶γραµµα
Βλ. configuration/setup utility,
πρ¶γραµµα
SMART, µον±δα σκληρο·
δµσκου 37
super video graphics array
(SVGA) 28
SVGA (super video graphics
array) 28

System Migration Assistant
(SMA) 34

T
tower, µοντ²λα

3

U
USB (Universal Serial Bus),
θ·ρες 140

V
VGA (video graphics array) 28
VRM (voltage regulator module),
θ²ση 73, 88

W
Wake on LAN 32, 62
wake up on alarm 62
World Wide Web, αρχικ³
σελµδα 149, 152
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