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 1-1 מדריך חומרה ותוכנה

 

 

1  
 זיהוי רכיבים

 

, פרק זה מזהה את תכונות החומרה הנראות לעין הכלולות במחשב שלך
 .ואת מיקום האנטנות האלחוטיות הכלולות בדגמים הנבחרים של המחשב

 

בעת , פרק זה מספק מידע על הפונקציות והתכונות של רכיבים
כאשר  . חלונות של מיקרוסופטשימוש במערכת ההפעלה

הפונקציונליות , )בדגמים נבחרים בלבד (QuickPlay-משתמשים ב
עיין , לפרטים נוספים .של חלק מהרכיבים עשויה להשתנות

 .HP QuickPlayמדריך למשתמש של ב

 
 



 זיהוי רכיבים

 מדריך חומרה ותוכנה 1-2

 

 רכיבי הלוח העליון

 מקשים

 

 רכיב תיאור

פועל יחד עם מקשים ולחצנים אחרים לביצוע 
 גורמת fn+f7הקשה על , לדוגמה. משימות מערכת

 *.להקטנת בהירות המסך

  fnמקש 

בעת שילוב . מבצעים משימות של מערכת ויישומים
מקשי הפונקציות מבצעים משימות , fnעם מקש 

 †.שים חמיםנוספות כמק

  )12(מקשי פונקציות 

פועלים כמו מקשי הספרות במקלדת , בחלונות
 .חיצונית

 מקשי לוח הספרות
)15( 

 

מציג תפריט מקוצר לפריט שעליו מורה , בחלונות
 .המצביע

מקש יישומים של 
 חלונות

 

  מקש לוגו של חלונות .של חלונות' התחלה'מציג את תפריט , בחלונות

כולל ,  כמקשים חמיםfnניתן לשלב את המקשים והלחצנים יחד עם מקש *
 . ומקשי הפונקציותescהמקשים 

, 2פרק ב" ם חמיםמקשי"ראה סעיף , השימוש במקשים חמיםעל למידע נוסף †
 ."מקלדת ולוח מגע"



 זיהוי רכיבים

 1-3 מדריך חומרה ותוכנה

 

 לוח מגע

 

 

 *רכיב תיאור

  *לוח מגע .מזיז את המצביע

  נורת לוח המגע .לוח המגע מופעל: נורה דולקת

  לחצן לוח המגע .מפעיל ומשבית את לוח המגע

אזור גלילה אנכי של לוח  .גלילה כלפי מעלה או כלפי מטה
 *המגע

 

פועלים כמו לחצן ימין ולחצן שמאל 
 .בעכבר חיצוני

ן שמאל בלוח לחצן ימין ולחצ
 *המגע

 

למידע על שינוי הפונקציות של  .טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל*
מקלדת ולוח ", 2פרק ב" הגדרת העדפות לוח המגע"ראה , רכיבי לוח המגע

 ."מגע

 



 זיהוי רכיבים

 מדריך חומרה ותוכנה 1-4

 

 לחצני הפעלה

 

 

 
 רכיב תיאור

  *מתג הצג *.הפעלת מצב המתנה כאשר המחשב סגור

 :כאשר המחשב

לחץ כדי להפעיל את המחשב במערכת , כבוי 
 .ההפעלה חלונות

לחץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה כדי , מופעל 
 .תרדמהלהכניס את המחשב למצב 

לחץ לחיצה קצרה על מתג ההפעלה , במצב המתנה 
 .כדי לצאת ממצב המתנה למערכת ההפעלה חלונות

לחץ לחיצה קצרה כדי לצאת ממצב , במצב תרדמה 
 .תרדמה למערכת ההפעלה חלונות

אם המערכת הפסיקה להגיב ולא ניתן לסגור את  
לה מבלי להרפות ממנו לחץ על מתג ההפע, חלונות
 . שניות לפחות כדי לכבות את המחשב4במשך 

  *מתג הפעלה

שינוי הפונקציה של על למידע  .טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל*
הגדרת העדפות צריכת חשמל "ראה סעיף , מתג הצג או של לחצן ההפעלה

 ."מלצריכת חש", 3פרק ב" נוספות

 



 זיהוי רכיבים

 1-5 מדריך חומרה ותוכנה

 

 DVDלחצן 

 

 

 
 רכיב תיאור

 :כאשר המחשב

 המוגדר DVDפתיחת יישום , דולק 
 *.כברירת מחדל

חידוש פעולה מהמתנה , במצב המתנה 
 .למערכת ההפעלה חלונות

 אינו משפיע על קובץ DVDלחצן  
התרדמה או על נוהל שחזור ממצב 

 .תרדמה לחלונות

 DVDלחצן 

ראה סעיף , להוראות . בחלונותDVDניתן לשנות את הפונקציה של לחצן *
עדכונים ושחזור של ", 8פרק ב ,)"בדגמים נבחרים בלבד(לחצני הפעלה מהירה "

 ."התוכנה ותוכנת מערכת

 



 זיהוי רכיבים

 מדריך חומרה ותוכנה 1-6

 

 לחצן מוזיקה

 

 

 
 רכיב תיאור

 :כאשר המחשב

פתיחת יישום מוזיקה המוגדר , דולק  
 *.כברירת מחדל

חידוש פעולה מהמתנה , במצב המתנה 
 .למערכת ההפעלה חלונות

ו משפיע על קובץ לחצן מוזיקה אינ 
התרדמה או על נוהל שחזור ממצב 

 .תרדמה לחלונות

 לחצן מוזיקה

ראה סעיף , להוראות .ניתן לשנות את הפונקציה של לחצן המוזיקה בחלונות*
עדכונים ושחזור של ", 8פרק ב, )"בדגמים נבחרים בלבד(לחצני הפעלה מהירה "

 ."התוכנה ותוכנת מערכת

 



 זיהוי רכיבים

 1-7 מדריך חומרה ותוכנה

 

 לות מדיה לחצני פעי–בקרי מדיה 

 

 

 רכיב תיאור

 :כאשר פועל דיסק בכונן האופטי

לחץ כדי להפעיל את הרצועה הקודמת או  
 .הפרק הקודם

 .לחצן זה כדי להריץ אחורה +fnלחץ על  

הרצה /לחצן הקודם
 אחורה

 

 :והדיסק, כאשר יש דיסק בכונן האופטי

 .לחץ כדי להפעילו, אינו פועל 

 .לחץ כדי להשהות את הפעלתו, פועל 

  השהיה/לחצן הפעלה

 :כאשר פועל דיסק בכונן האופטי

לחץ פעם אחת כדי להפעיל את הרצועה  
 .הבאה או הפרק הבא

 .לחצן זה כדי להריץ קדימה +fnלחץ על  

  הרצה קדימה/לחצן הבא

לחץ כדי , כאשר פועל דיסק בכונן האופטי
כגון הרצה , לעצור את פעילות הדיסק הנוכחית

 .'הרצה אחורה וכד, קדימה

  לחצן עצור

 



 זיהוי רכיבים

 מדריך חומרה ותוכנה 1-8

 

' הקודם', 'ת קולעוצמ' לחצני –בקרי מדיה 
 'אישור'ו

 

 
 רכיב תיאור

  לחצן הנמכת עוצמת קול .הנמכת עוצמת הקול במערכת

השתקת עוצמת הקול או חידוש עוצמת 
 .הקול

  קת קוללחצן השת

  לחצן הגברת עוצמת קול .הגברת עוצמת הקול במערכת

  אישורלחצן  .בחירת פריט שבחרת על המסך

 בסרגל הכלים של 'הקודם'הדמיית לחצן 
Microsoft Internet Explorer 

  לחצן הקודם

 



 זיהוי רכיבים

 1-9 מדריך חומרה ותוכנה

 

 נורות

 

 רכיב תיאור

  Caps Lockנורת  . מופעלCaps Lockמקש : נורה דולקת

 .להמחשב פוע: נורה דולקת

המחשב נמצא במצב : נורה מהבהבת
 .המתנה

 .המחשב כבוי: נורה כבויה

  *נורת הפעלה והמתנה

  נורת השתקה .עוצמת הקול מושתקת: נורה דולקת

 מופעל או Num Lockמקש : נורה דולקת
 .לוח הספרות הפנימי מופעל

  Num Lockת נור

הנורה  .שתי הנורות מציגות את אותו מידע .המתנה/קיימות שתי נורות הפעלה*
המתנה /נורת הפעלה;  רק כאשר המחשב פתוחהשל לחצן ההפעלה גלוי

 .השנייה גלויה תמיד בחלק הקדמי של המחשב



 זיהוי רכיבים

 מדריך חומרה ותוכנה 1-10

 

 נורות ולחצני אלחוט 
 )בדגמים נבחרים בלבד(
 

 

 רכיב תיאור

, התקן אלחוטי פנימי אחד או יותר :נורה דולקת
או התקן /אלחוטי ו  LANכגון התקן

Bluetooth® ,דולקים. 

  *נורת אלחוט

, התקן אלחוטי פנימי אחד או יותר :לקתנורה דו
, ®Bluetoothאו התקן / וWLANכגון התקן 

 .דולקים

  *נורת אלחוט

ללא , הפעלה או כיבוי של פונקציונליות אלחוט
 .יצירת חיבור אלחוטי

ית רשת אלחוט, כדי ליצור חיבור אלחוטי 
למידע על יצירת  .צריכה להיות מוגדרת

אלחוט ", 5פרק ראה , חיבור אלחוטי
 .)"בדגמים נבחרים בלבד(

  לחצן אלחוט

הנורה של לחצן  .שתי הנורות מציגות את אותו מידע . נורות אלחוט2קיימות *
ייה גלויה תמיד בגב נורת האלחוט השנ; האלחוט גלויה רק כאשר המחשב פתוח

 .המחשב



 זיהוי רכיבים

 1-11 מדריך חומרה ותוכנה

 

 )בדגמים נבחרים בלבד(אנטנות אלחוט 

 

 
 רכיב תיאור

 .שידור וקליטה של אותות מהתקנים אלחוטיים

מתח היציאה  .רדיותדרי חשיפה לקרינת  !
ן זה נמוך ממגבלות המוקרן של התק

החשיפה לתדרי רדיו של הוועדה הפדרלית 
יש להשתמש , עם זאת ).FCC(לתקשורת 

בהתקן באופן שיצמצם ככל האפשר את 
האפשרות למגע אדם במהלך הפעלה 

כדי להימנע מהאפשרות של חריגה  .רגילה
 מגבול החשיפה המותר לתדרי רדיו של 

מ " ס20שמור על מרחק של , FCC-ה
, אנטנות במהלך הפעולה רגיללפחות מה

 .גם כאשר מסך המחשב סגור

 )*2(אנטנות 

הקפד שהאזור הסמוך , לשידור מיטבי .האנטנות אינן גלויות לעין מחוץ למחשב*
 .ממכשוליםנקי לאנטנות יהיה 

 



 זיהוי רכיבים

 מדריך חומרה ותוכנה 1-12

 

 רכיבי החזית

לחצן שחרור הצג ונורות , שקעים, רמקולים
 אדום-אינפרה

 

 
 רכיב תיאור

  )2(רמקולים סטריאופוניים  .מפיקים צלילים סטריאופוניים

מקשרות בין המחשב לבין שלט רחוק 
 .אופציונלי

  אדום-נורות אינפרה) צרכן(

  לחצן שחרור הצג .פתיחת המחשב

 )ערוצי-חד(משמש לחיבור מיקרופון מונו 
 .אופציונלי

שקע כניסת שמע 
 )מיקרופון(

 

משמשים לחיבור אוזניות או רמקולי סטריאו 
משמש גם לחיבור שמע של  .אופציונליים

כגון מכשיר טלוויזיה או , וידאו/שמעהתקן 
 .וידאו

) אוזניות(יציאת שמע 
 )2(שקעים 

 

 



 זיהוי רכיבים

 1-13 מדריך חומרה ותוכנה

 

 נורות

  

 רכיב תיאור

 .המחשב פועל :נורה דולקת

מחשב נמצא במצב ה: נורה מהבהבת
 .המתנה

 .המחשב כבוי :נורה כבויה

  *נורת הפעלה והמתנה

מתבצעת גישה : נורה דולקת או מהבהבת
 .לדיסק הקשיח הפנימי או לכונן אופטי

 IDE (Integratedנורת כונן  
Drive Electronics( 

 

 .ערכת הסוללות נטענת :ולקתנורה ד

ערכת הסוללות הגיעה : נורה מהבהבת
 .למצב טעינה נמוך

ערכת הסוללות טעונה  :נורה כבויה
 .במלואה או שלא הוכנסה

  נורת הסוללות

הנורה  .שתי הנורות מציגות את אותו מידע .המתנה/קיימות שתי נורות הפעלה*
המתנה השנייה /נורת הפעלה;  רק כאשר המחשב פתוחהעלה גלוישל לחצן ההפ

 .גלויה תמיד בחלק הקדמי של המחשב

 



 זיהוי רכיבים

 מדריך חומרה ותוכנה 1-14

 

 רכיבי הלוח האחורי

 

 רכיב תיאור

 LANכגון התקן , התקן אלחוטי פנימי :נורה דולקת
 .דולקים, Bluetoothאו התקן /וטי ואלח

רשת אלחוטית , כדי ליצור חיבור אלחוטי 
ראה , למידע נוסף .צריכה להיות מוגדרת

 )".בדגמים נבחרים בלבד(אלחוט ", 5פרק 

בדגמים (נורת אלחוט 
  )*נבחרים בלבד

 .ויר לצינון רכיבים פנימייםמספק זרימת או

אין לחסום את , למניעת התחממות יתר 
הימנע מחסימת פתחי  .פתחי האוורור

כגון , האוורור כתוצאה מהצבת משטח קשיח
, או בדים ככלי מיטה או בגדים, מדפסת

 .בסמוך לפתחי האוורור

 †פתח אוורור
 

 מחבר מתח .רם חילופיןמשמש לחיבור כבל מתאם ז
 

הנורה של לחצן  .שתי הנורות מציגות את אותו מידע . נורות אלחוט2קיימות *
נורת האלחוט השנייה גלויה תמיד בגב ; האלחוט גלויה רק כאשר המחשב פתוח

 .המחשב
ם לעין פתח זה וכל הפתחים האחרים גלויי . פתחי אוורור4המחשב כולל †

 .פתח אחד גלוי גם בצד שמאל של המחשב .בתחתית המחשב



 זיהוי רכיבים

 1-15 מדריך חומרה ותוכנה

 

 רכיבי צד שמאל

 יציאות ושקעים

 

 

 
 רכיב תיאור

 או מקרן VGAמשמשת לחיבור צג 
 .אופציונליים

  יציאה לצג חיצוני

  *2יציאת הרחבה  .חיבור המחשב להתקן עגינה אופציונלי

  )רשת (RJ-45שקע  .משמש לחיבור כבל רשת אופציונלי

  )מודם (RJ-11 שקע  .משמש לחיבור כבל המודם

  †USBיציאות  †. אופציונליUSBמשמש לחיבור התקן 

פלט של יציאת /אותות קלט"ראה סעיף , בהחאותות של יציאת הרעל למידע *
 .'נספח אב" הרחבה

 הנוספות נמצאות בצד ימין של USBיציאות  .USB יציאות 3למחשב יש †
 .המחשב



 וי רכיביםזיה

 מדריך חומרה ותוכנה 1-16

 

 PC לכרטיס חריץ ולחצן

 

 

 
 רכיב תיאור

  אופציונלי מסוגPCתומך בכרטיס 
Type I או Type II, 32סיביות  

)CardBus( , או כרטיסPC 16 של 
 .סיביות

  PCחריץ לכרטיס 

 אופציונלי PCמשמש לשליפת כרטיס 
 .PCמחריץ כרטיס 

  PCלחצן לשליפת כרטיס 

 



 זיהוי רכיבים

 1-17 מדריך חומרה ותוכנה

 

 פתח אוורור וחריץ כבל אבטחה

 

 

 
 רכיב תיאור

.וויר לצינון רכיבים פנימייםמספק זרימת א

אין לחסום , למניעת התחממות יתר 
הימנע מחסימת  .את פתחי האוורור

פתחי האוורור כתוצאה מהצבת 
או , כגון מדפסת, משטח קשיח

בסמוך , בדים ככלי מיטה או בגדים
 .לפתחי האוורור

  *פתח אוורור

 אופציונלי משמש לחיבור כבל אבטחה
 .למחשב

מטרת פתרונות האבטחה היא  
פתרונות אלה אינם  .להרתיע

מונעים לחלוטין טיפול לא ראוי 
 .במחשב או גניבה של המחשב

  חריץ כבל אבטחה

ם לעין בתחתית פתח זה וכל הפתחים האחרים גלויי . פתחי אוורור4במחשב *
 .גם בגב המחשב יש פתח אחד גלוי לעין .המחשב

 



 זיהוי רכיבים

 מדריך חומרה ותוכנה 1-18

 

 רכיבי צד ימין

 יציאות ושקע

 

 

 רכיב תיאור

  *USB (2)יציאות  . אופציונלייםUSBמשמשים לחיבור התקני 

,  אופציונלי1394aמשמשת לחיבור התקן 
מצלמה דיגיטלית או מצלמת וידאו , כגון סורק
 .דיגיטלית

  1394יציאת 

כגון , וידאו אופציונלי-Sמחבר התקן 
מקרן , מצלמת וידאו, מכשיר וידאו, טלוויזיה

 .או כרטיס לכידת וידאו

  אוויד-Sשקע 

 נוספות נמצאות בצד שמאל של USBיציאות  .USB יציאות 3המחשב כולל *
  .המחשב

 



 זיהוי רכיבים

 1-19 מדריך חומרה ותוכנה

 

 רכיבי חריץ מדיה דיגיטלית וכונן אופטי
 

 

 רכיב תיאור

  חריץ מדיה דיגיטלית .*בכרטיסי זיכרון דיגיטלייםתמיכה 

מתבצעת גישה לכרטיס זיכרון  :נורה דולקת
 .*דיגיטלי

  נורת חריץ מדיה דיגיטלית

  †כונן אופטי .תומך בדיסק אופטי

  לחצן לשחרור מגש מדיה .ח את מגש המדיה של הכונן האופטיפות

, Secure Digital (SD)כרטיס זיכרון  :כרטיסי הזיכרון הדיגיטליים הנתמכים הם*
Memory Stick ,Memory Stick Pro ,xD-Picture Card ,MultiMediaCard וכרטיס 

SmartMedia (SM).  
,   DVD/CD-RW או כונן משולב DVD-ROMכונן , לדוגמה, כונן האופטיסוג ה†

 .משתנה בהתאם לדגם המחשב



 זיהוי רכיבים

 מדריך חומרה ותוכנה 1-20

 

 רכיבי הלוח התחתון

  ורכיבי זיכרוןPCI-רכיבי מיני

 

 רכיב תיאור

 אלחוטי LANהתקן מספק מקום להכנסת 
 .אופציונלי

כדי למנוע נפילת מערכת והצגת הודעות  
 PCI-התקן רק התקן מיני, אזהרה

ידי הרשות -מורשה לשימוש במחשב על
הממשלתית האחראית לפעולת התקנים 

אם תתקין התקן לא  .אלחוטיים במדינתך
ולאחר מכן תקבל הודעת , מורשה
הסר את ההתקן כדי לשחזר את , אזהרה
לאחר מכן פנה  .ציונליות המחשבפונק

 .לשירות לקוחות

 PCI-תא לכרטיסי מיני
 

מכיל שני חריצי זיכרון התומכים במודולי זיכרון 
מספר מודולי הזיכרון המותקנים . החלפה-ברי

 .מראש משתנה בהתאם לדגם המחשב

 תא זיכרון
 



 זיהוי רכיבים

 1-21 מדריך חומרה ותוכנה

 

 תפס הסוללה ופתחי אוורור, תאים

 

 

 רכיב תיאור

משמש לשחרור ערכת הסוללות מתא 
 .הסוללות

תפס שחרור ערכת 
 *הסוללות

 

  חלל הסוללות .מספק מקום להכנסת ערכת סוללות

 .מספקים זרימת אוויר לצינון רכיבים פנימיים

אין לחסום את , למניעת התחממות יתר 
הימנע מחסימת פתחי  .פתחי האוורור

, האוורור כתוצאה מהצבת משטח קשיח
או בדים ככלי מיטה או , כגון מדפסת

 .בסמוך לפתחי האוורור, בגדים

  †)4(אוורור פתחי 

  חלל לדיסק קשיח .מקום להתקנת דיסק קשיח פנימי

 .ערכות הסוללות משתנות בהתאם לדגם*
ופתח , פתח אחד גלוי גם בצד שמאל של המחשב . פתחי אוורור4המחשב כולל †

 .אחד גלוי בגב המחשב

 



 זיהוי רכיבים

 מדריך חומרה ותוכנה 1-22

 

  נוספיםרכיבים

 חומרה

לדגם , למדינה, הרכיבים הנכללים במחשב משתנים בהתאם לאזור
הסעיפים הבאים מציגים  .המחשב ולרכיבי החומרה האופציונליים שרכשת

את הרכיבים החיצוניים הסטנדרטיים הנכללים ברוב הדגמים של מחשב 
 .המחברת

 

 

 
 רכיב תיאור

  ח"מתאם ז .י"ח לז"ממיר ז

  *כבל חשמל .ח"ח לשקע ז"מחבר מתאם ז

משמשת להפעלת המחשב כאשר אינו מחובר 
 .למקור מתח חיצוני

  *ערכת סוללות

 RJ-11מחבר את המודם לשקע טלפון מסוג 
 .או למתאם מודם ייחודי למדינה

  *כבל מודם

מאפשר לחבר את כבל המודם לשקע טלפון 
 .RJ-11שאינו שקע 

מתאם מודם ייחודי למדינה 
בהתאם , מסופק לפי אזור(

 )*לצורך

 

כבלי המודם ומתאמי המודם יהיו שונים בצורתם במדינות , ייתכן שכבלי החשמל*
 .ערכות הסוללות משתנות בהתאם לדגם .שונות ובאזורים שונים



 זיהוי רכיבים

 1-23 מדריך חומרה ותוכנה

 

 דיסקים אופטיים

מצורפת לכל , DVDכגון תקליטורים או , גבי דיסקים אופטיים-תוכנה על
 .דגמי המחשב

אינן ) Required for Setup(התוכנות המצורפות לערכת ההתקנה  
בהתאם לאופן שבו ברצונך להשתמש  .מותקנות מראש במחשב

  .תוכל להתקין חלק מיישומים אלה או את כולם, במחשב
 הותקנו מראש או נטענו Save for Laterהתוכנות הכלולות בערכה  

דיסקי התוכנה מסופקים למקרה שיהיה עליך לתקן או  .מראש במחשב
  .נות אלהלהתקין מחדש תוכ

 תוויות

התוויות המודבקות למחשב מספקות מידע שאתה עשוי להזדקק לו כאשר 
  .ל עם המחשב"תנסה לאתר תקלות במערכת או תיסע לחו

 ומספר סידורי ) P/N(מספר המוצר ,  מציג את שם המוצר–תג שירות  
)S/N (ייתכן שתזדקק למספר המוצר ולמספר הסידורי  .של המחשב

תווית תג השירות מודבקת בתחתית  .ת לקוחותכאשר תפנה לשירו
 > 'התחל'בחר , כדי להציג את פרטי תג השירות על המסך .המחשב

 .'עזרה ותמיכה'
 .מכילה את מפתח המוצר של חלונות - תעודת מקוריות של מיקרוסופט 

ייתכן שתזדקק למפתח המוצר לצורך עדכון מערכת ההפעלה או איתור 
 . בתחתית המחשבתה זו מודבקתעוד .תקלות במערכת ההפעלה

תווית  . מספקת מידע בנושא תקנות הקשורות למחשב-תווית תקנות  
 .התקנות מודבקת בחלק הפנימי של תא הסוללה

 



 וי רכיביםזיה

 מדריך חומרה ותוכנה 1-24

 

 מספקת פרטים בהתאם לתקנות על המודם –תווית אישור מודם  
ומציינת את סימוני אישור הרשויות הדרושים בחלק המדינות שבהן 

 .ל"ייתכן שמידע זה יידרש לך בעת נסיעות לחו .המודם אושר לשימוש
 .תווית אישור המודם מודבקת בחלק הפנימי של כיסוי תא הזיכרון

 WLAN חלק מדגמי המחשב כוללים התקן –תוויות אישור אלחוט  
אם דגם המחשב שברשותך  . אופציונליBluetoothאו התקן /אופציונלי ו

שב תעודה הכוללת את מצורפת למח, כולל התקן אלחוטי אחד או יותר
פרטי התקנות עבור כל התקן ואת סימוני האישור הדרושים בחלק 

ייתכן שמידע זה יידרש לך  .מהמדינות שבהן ההתקן אושר לשימוש
תוויות אישור האלחוט מודבקות בחלק הפנימי של  .ל"בעת נסיעות לחו
 .PCI-כיסוי תא מיני

 
 

 
 



 

 2-1 מדריך חומרה ותוכנה

 

 

2  
 מקלדת ולוח מגע

 
 

בעת , פרק זה מספק מידע על הפונקציות והתכונות של רכיבים
כאשר  .  חלונות של מיקרוסופטשימוש במערכת ההפעלה

הפונקציונליות , )בדגמים נבחרים בלבד (QuickPlay-משתמשים ב
עיין , לפרטים נוספים .של חלק מהרכיבים עשויה להשתנות

 .HP QuickPlay מדריך למשתמש שלב
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 לוח מגע

 זיהוי רכיבי לוח המגע

 :לוח המגע כולל את הרכיבים הבאים
 

  לוח מגע אזור גלילה אנכי של לוח המגע

  נורת לוח המגע לחצן ימין ולחצן שמאל בלוח המגע

  לחצן לוח המגע  
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 2-3 מדריך חומרה ותוכנה

 

 שימוש בלוח המגע

בדומה לעכבר , בחירה וגלילה, ווטלוח המגע מספק פונקציות ני, בחלונות
  .חיצוני אופציונלי

 :בחלונות
הזז את אצבעך על משטח לוח המגע בכיוון שאליו , להזזת המצביע 

 .ברצונך להזיז את המצביע
לחץ , לביצוע פעולות הדומות ללחיצה על לחצן שמאל או ימין בעכבר 

 .על הלחצן השמאלי או על הלחצן הימני של לוח המגע
ולאחר מכן הסט את , מקם את האצבע על אזור הגלילה, כדי לגלול 

הסטת האצבע מלוח המגע לאזור ( .האצבע כלפי מעלה או מטה
לא תפעיל , ללא הרמתה מלוח המגע ומיקומה באזור הגלילה, הגלילה

 ).את אזור הגלילה
כשלוח  .לחץ על לחצן לוח המגע, להפעלה או להשבתה של לוח המגע 

 .מגע דולקתנורת לוח ה, המגע מופעל
אם אתה נוהג לבצע פעולות  .לוח המגע מופעל כאשר המחשב דולק

ייתכן שתעדיף להשבית , באמצעות המקשים במקום באמצעות העכבר
 .את לוח המגע כדי למנוע פעולה לא רצויה של לוח המגע

 הגדרת העדפות עבור לוח המגע

 באפשרותך, בחלונות' מאפייני העכבר'בחלון 
, כגון מהירות לחיצה, יסיות של התקן ההצבעהלכוונן הגדרות בס 

 .ועקיבת העכבר, מהירות המצביע וצורתו
לקבוע את תצורת הלחצן הימני והלחצן השמאלי של לוח המגע  

לחצנים אלה מוגדרים כברירת  .לשימוש עבור ימניים או שמאליים
 .מחדל לשימוש עבור משתמשים ימניים
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 מדפסות' > 'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר , כדי לגשת לחלון מאפייני העכבר
 .'עכבר' > 'ורכיבי חומרה אחרים

 
בתיעוד המחשב מתארות את חלונות כל ההוראות הקשורות ל
על סמך תצוגת  מיקרוסופט  שלXPחלונות הנהלים המתאימים ל

כדי לשנות את  .XPחלונות שהיא ברירת המחדל ב, הקטגוריות
עזרה ' > 'התחל'בחר , XPהתצוגה הקלאסית של חלונות 

תיקיות , קבצים' > 'התאמה אישית של המחשב' > 'ותמיכה
 .'השתמש בתיקיות קלאסיות של חלונות' > 'ותוכניות

 
  .תוכל להגדיר העדפות נוספות של לוח המגע' מאפייני לוח מגע'בחלון 

 'התחל'לבחור השתמש בלוח המגע כדי ', מאפייני לוח מגע'לפתיחת חלון 
 הגדרות' >  'עכבר' > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' > 'לוח הבקרה'> 

אם תנסה לבצע פעולות אלה . ('הגדרות'ולאחר מכן לחץ על לחצן , 'התקן
לא יהיה ' מאפייני לוח מגע'ייתכן שחלון , באמצעות עכבר חיצוני אופציונלי

 ).זמין

 :'מגעמאפייני לוח 'בין ההעדפות הזמינות בחלון 
המאפשרת לך להקיש פעם אחת על לוח המגע ', הקשה על לוח המגע' 

או להקיש פעמיים כדי לבצע פעולה הדומה ללחיצה , כדי לבחור בפריט
  .כפולה על פריט עם העכבר

 .'הקשה'בחר ', הקשה על לוח המגע'כדי לגשת להגדרות 
המגדירה את לוח המגע להמשיך בתנועת הסמן כאשר ', תנועת קצה' 
 .אצבע מגיעה לקצה לוח המגעה

 .'תנועת המצביע'בחר ', תנועת קצה'כדי לגשת להגדרות 
המגדירה את אזור הגלילה להמשיך בגלילה ', גלילה למרחק ארוך' 

 .כאשר האצבע מגיעה לקצה אזור הגלילה
 .'וירטואלית גלילה'בחר באפשרות ', גלילה למרחק ארוך'כדי לגשת ל

המסייעת במניעת הפעלה מקרית של לוח , )PalmCheck(' בדיקת כף יד' 
 .ידי כף היד בזמן השימוש במקלדת-המגע על

 .'רגישות'בחר , )PalmCheck(' בדיקת כף יד'כדי לגשת לאפשרות 
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 מקשים חמים

 זיהוי מקשים חמים

 מקש,  fnמקשים חמים הם שילובים מוגדרים מראש של מקש 
esc  , ומקשאחד ממקשי הפונקציות   end .  

 מייצגים את פונקציות המקשים f12 עד f1הסמלים על מקשי הפונקציות 
 .החמים שלהם
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 מדריך מהיר למקשים חמים

 .הטבלה הבאה מציגה את פעולות ברירת המחדל של המקשים החמים
ראה , לקבלת הוראות . ניתנת לשינויfn+f5הפונקציה של המקש החם 

צריכת ", 3פרק ב "הגדרת העדפות אחרות עבור צריכת חשמל"סעיף 
 ."חשמל

 
 רת המחדלפונקציית ברי מקש חם

fn+f1 פתיחת מרכז העזרה והתמיכה. 

fn+f2  אפשרויות הדפסה'פתיחת חלון'. 

fn+f3 פתיחת דפדפן ברירת המחדל. 

fn+f4 מיתוג התמונה בין תצוגות שונות. 

fn+f5 הפעלת מצב המתנה. 

fn+f6  הפעלתQuickLock. 

fn+f7 הפחתת בהירות המסך. 

fn+f8 הגדלת בהירות המסך. 

fn+f9 השהיה או חידוש הפעלה של תקליטור שמע או , פעלהה
DVD. 

fn+f10  עצירת תקליטור שמע אוDVD. 

fn+f11 השמעת הרצועה הקודמת בתקליטור שמע או ב-DVD. 

fn+f12 השמעת הרצועה הבאה בתקליטור שמע או ב-DVD. 

fn+esc הצגת נתוני המערכת*. 
 .escהקש על , כדי לנקות את המידע מהתצוגה*
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 הליכים להפעלת מקשים חמים

 שימוש במקשים חמים במקלדת הפנימית

 :השתמש באחד מההליכים הבאים, לשימוש בפקודת מקש חם מהמקלדת
ולאחר מכן הקש קלות על המקש השני של פקודת , fnהקש קלות על  

 .המקש החם
ולאחר מכן הקש קלות על המקש השני ,  מבלי להרפות ממנוfnהקש על  

 .שחרר את שני המקשים בו זמנית.  החםשל פקודת המקש

 שימוש במקשים חמים במקלדת חיצונית

 הקש על מקש, די להשתמש בפקודת מקש חם במקלדת חיצוניתכ
scroll lock  פעמיים ולאחר מכן על המקש השני בלבד של צירוף המקשים

 הקש על,  במקלדת חיצוניתfn+f7כדי להשתמש בפקודה , לדוגמה .החמים
scroll lock+scroll lock+f7. 

 פקודות המקשים החמים

 )fn+f1(פתיחת מרכז העזרה והתמיכה 
 . פותח את מרכז העזרה והתמיכהfn+f1המקש החם , בחלונות

מרכז העזרה והתמיכה מספק , מערכת ההפעלה חלונותעל בנוסף למידע 
 גם

רכיבי , תוכנות מותקנות, כגון דגם ומספר סידורי, המחשבעל מידע  
 .יםחומרה ומפרט

 .השימוש במחשבעל תשובות לשאלות  
ערכות לימוד שיסייעו לך ללמוד כיצד להשתמש במחשב ובתכונות  

 .מערכת ההפעלה חלונות
דרייברים ותוכנות עבור , עדכונים עבור מערכת ההפעלה חלונות 

 .המחשב שברשותך
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 .בדיקות כלליות של פונקציונליות המחשב 
פתרונות , תור תקלותהליכים אוטומטיים ואינטראקטיביים לאי 

 .תיקונים והליכים לשחזור מערכת
 .HPקישורים לצוות התמיכה של  

ידי בחירה באפשרות -בחלונות ניתן גם לגשת למרכז העזרה והתמיכה על
 .עזרה ותמיכה > התחל

 )fn+f2(' הדפסה'פתיחת חלון 
 פותח את חלון אפשרויות ההדפסה של יישום fn+f2המקש החם , בחלונות
  .פעילחלונות ה

 Internet Explorer (fn+f3)פתיחת 
  .Internet Explorer פותח את fn+f3המקש החם , בחלונות

המקש החם יפתח , עד שתגדיר את האינטרנט או את שירותי הרשת 
  .בחלונות את אשף החיבור לאינטרנט

לאחר ההתחברות לספק שירותי אינטרנט והגדרת דף הבית של דפדפן  
לצורך גישה מהירה לדף  fn+f3מש במקש החם תוכל להשת, האינטרנט

 .הבית ולאינטרנט

 )fn+f4(מיתוג התצוגה 
 מעביר את התצוגה בין התקני התצוגה המחוברים fn+f4המקש החם 

בכל פעם , אם למחשב מחובר צג באמצעות יציאת הצג, לדוגמה .למערכת
,  תגרום למיתוג התצוגה בין תצוגת המחשבfn+f4שתקיש על המקש החם 

 .צג המחשב והצג החיצוני: זמנית בשני הצגים-ג חיצוני או תצוגה בוצ
רוב הצגים החיצוניים מקבלים נתוני וידאו מהמחשב באמצעות תקן צג 

VGAהמקש החם  . חיצוניfn+f4 יכול גם להעביר את התצוגה בין התקנים 
 .אחרים המקבלים נתוני תצוגה ממחשב המחברת
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, ודוגמאות להתקנים המשתמשים בהם, להלן מספר סוגים לתצוגת וידאו
 :fn+f4שנתמכים על ידי המקש החם 

 )צג המחשב (LCDצג  
 )רוב הצגים החיצוניים( חיצוני VGAצג  
 S- מכשירי וידאו וכרטיסים , מצלמות וידאו, מכשירי טלוויזיה(וידאו

 )וידאו-S-ללכידת וידאו עם שקעי כניסה ל
מכשירי וידאו , ידאומצלמות ו, מכשירי טלוויזיה(משולב -וידאו 

 ).משולב-וכרטיסים ללכידת וידאו עם שקעי כניסה לווידאו

ניתן לחבר התקני וידאו מורכב למחשב רק באמצעות מוצר 
 .HPהרחבה של 

 )fn+f5(הפעלת מצב המתנה 
  . מוגדר כברירת מחדל לכניסה למצב המתנהfn+f5המקש החם 

 עבודתך נשמרת בזיכרון הגישה האקראי, תנה מופעלכאשר מצב המ
)RAM (התצוגה נעלמת מהמסך וניתן לחסוך בחשמל, של המחשב. 

 .המתנה מהבהבת/נורת ההפעלה, כשהמחשב נמצא במצב המתנה
כשהמחשב נמצא  .המחשב צריך להיות דולק, להפעלת מצב המתנה 

  .עליך לצאת ממצב זה לפני הפעלת מצב המתנה, במצב תרדמה
השתמש , לחץ קלות על מתג ההפעלה, כדי לחדש פעולה ממצב המתנה 

, או לחץ על לחצן המוזיקה, הקש על מקש כלשהו במקלדת, בלוח המגע
, לשחזור הפעולה ממצב תרדמה .או על לחצן לוח המגע DVDעל לחצן 

 .לחץ קלות על מתג ההפעלה
הגדיר את ניתן ל, לדוגמה . ניתנת לשינויfn+f5הפונקציה של המקש החם 

בכל  . להפעלת מצב תרדמה במקום מצב המתנהfn+f5המקש החם 
 מתייחסות לחצן שינהההפניות ל, החלונות של מערכת ההפעלה חלונות

 .fn+f5למקש החם 
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הגדרת "ראה סעיף , fn+f5שינוי הפונקציה של המקש החם על למידע 
 ".צריכת חשמל", 3פרק ב" העדפות אחרות עבור צריכת חשמל

צריכת ", 3פרק ראה ,  נוסף על שימוש במצבי המתנה ותרדמהלמידע
 ."חשמל

 QuickLock (fn+f6)הפעלת 
  .QuickLock מפעיל את תכונת האבטחה של fn+f6המקש החם , בחלונות

QuickLock ידי הצגת חלון הכניסה למערכת ההפעלה-עבודתך על מגן על. 
ת למחשב עד לא ניתן לגש, כאשר חלון הכניסה למערכת ההפעלה מוצג

 .להזנת סיסמת משתמש של חלונות או סיסמת מנהל של חלונות
עליך להגדיר סיסמת משתמש של , QuickLock-לפני שתוכל להשתמש ב

בקר במרכז העזרה , לקבלת הוראות .חלונות או סיסמת מנהל של חלונות
הקש על המקש החם ,  לקבלת גישה למרכז העזרה והתמיכה.והתמיכה

fn+f1 עזרה ותמיכה' > 'תחלה' או בחר'. 
 כדי להציג את חלון הכניסה fn+f6הקש , QuickLock-כדי להשתמש ב

לאחר מכן בצע את ההוראות  .למערכת ההפעלה ולנעול את המחשב
המוצגות על המסך להזנת סיסמת המשתמש של חלונות או סיסמת המנהל 

 .ולקבלת גישה למחשב, של חלונות

, 6פרק ראה , HP חלונות וסיסמאות שילוב של סיסמאותעל למידע נוסף 
 ."אבטחה"

 )fn+f7(הפחתת בהירות 
ככל שהלחיצה על המקש  . מקטין את בהירות המסךfn+f7המקש החם 

הפחתת  .המסך יהיה מעומעם יותר,  תהיה ממושכת יותרfn+f7החם 
 .הבהירות המסך חוסכת בצריכת חשמל

 .fn+f8הקש על המקש החם , להגדלת בהירות המסך  >>
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 )fn+f8(הגדלת הבהירות 
ככל שהלחיצה על המקש החם  . להגברת בהירות המסךfn+f8המקש החם 

fn+f8 המסך יהיה מואר יותר, תהיה ממושכת יותר. 
 .fn+f7הקש על המקש החם , להפחתת בהירות הסמך  >>

 )fn+f12 עד fn+f9(מקשים חמים לפעילויות מדיה 
שים להפעלת תקליטורי  המקשים החמים המוקצים לפעילות מדיה משמ4

 .DVDשמע או 

השתמש בלחצני פעילות המדיה , כדי לשלוט בהפעלת תקליטור וידאו
 .ביישום נגן תקליטורי הווידאו של חלונות

תקליטור וידאו או , DVD, באפשרותך גם לשלוט בהפעלת תקליטור שמע
 . באמצעות לחצני פעילות המדיה של המחשבMP3קובץ 

 .אשונים שולטים בפעילות המדיה לחצני בקרת המדיה הר4
 . לחצני בקרת המדיה האחרונים שולטים בעוצמת הקול3 

" שימוש בלחצני פעילות המדיה"לחצני פעילות המדיה מתוארים בסעיף 
 ."מולטימדיה", 4פרק ב

 השהיה או חידוש פעולה של תקליטור שמע או, הפעלה
DVD (fn+f9) 

הקש על המקש החם ,  אינם מופעליםDVD-קליטור השמע או האם ת 
fn+f9 כדי להתחיל או לחדש את ההפעלה. 

 fn+f9הקש על המקש החם ,  מופעליםDVD-אם תקליטור השמע או ה 
 .כדי להשהות את ההפעלה
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 DVD (fn+f10)עצירת תקליטור שמע או 
  .DVD עוצר את ההפעלה של תקליטור שמע או fn+f10המקש החם 

לפני שתוכל להוציאם ,  הפועלים כעתDVDליך לעצור תקליטור או ע
, DVDהכנסה או הסרה של תקליטור או על למידע נוסף  .מהכונן האופטי

 ."מולטימדיה", 4פרק ב" DVD-הליכים להפעלת תקליטורים ו"ראה סעיף 

השמעת רצועה קודמת של תקליטור שמע או הפעלת פרק 
 DVD (fn+f11)קודם של 
 משמיע את הרצועה הקודמת של תקליטור שמע או fn+f11 המקש החם

 . הפועל כעתDVD-מפעיל את הפרק הקודם של ה

השמעת הרצועה הבאה של תקליטור שמע או הפעלת הפרק 
 DVD (fn+f12)הבא של 

 משמיע את הרצועה הבאה של תקליטור שמע או fn+f12המקש החם 
 . הפועל כעתDVD-מפעיל את הפרק הבא של ה

 )fn+esc(דע מערכת הצגת מי
 משמש להצגת נתונים על רכיבי חומרה ומספרי גרסאות fn+escהמקש 
  .תוכנה

 BIOS (basic input-output system)-גרסת ה,  של חלונותfn+escבתצוגת 
 תאריך , בחלק מדגמי המחשב. BIOS-של המערכת מוצב כתאריך ה

מספר גרסת   נקרא לעתיםBIOS-תאריך ה.  מוצג בתבנית עשרוניתBIOS-ה
 . של המערכתROM-ה

, 8פרק ב" עדכוני תוכנה"ראה סעיף ,  המערכתROMעדכון על למידע 
 ."עדכונים ושחזור של התוכנה ותוכנת מערכת"

 .escהקש על , fn+escת כדי לנקות תצוג
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 לחצני בקרת מדיה
) לחצני מדיה( media controls הלחצנים מעל המקלדת עם התווית

 .לחצנים אלה מוצגים באיור הבא .רים במדריך זהמתוארים במקומות אח
  .לחצנים אלה יסופקו בהמשך סעיף זהעל קישורים למידע 

 
 DVD לחצן   לחצני פעילות מדיה

  לחצני עוצמת קול  לחצן מוזיקה
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  ולחצן המוזיקהDVDלחצן על איתור מידע 

 כדי לאתר
ראה סעיפים ,  ולחצן המוזיקהDVDסיכום של הפונקציות של לחצן  

 ."זיהוי רכיבים", 1פרק ב" לחצן המוזיקה"ו" DVDלחצן "

ראה ,  ושל לחצן המוזיקה בחלונותDVDהפונקציות של לחצן  על מידע 
פתיחת יישומי המולטימדיה המוגדרים כברירת מחדל "סעיף 

 ".מולטימדיה", 4פרק ב" בחלונות

,  ולחצן המוזיקה בחלונותDVDשינוי הפונקציות של לחצן על מידע  
, 8פרק ב)" דגמים נבחרים בלבדב(לחצני הפעלה מהירה "ראה סעיף 

 ".עדכונים ושחזור של התוכנה ותוכנת מערכת"

 איתור מידע על לחצני פעילות המדיה

שימוש "ראה סעיף , לחצני פעילות המדיה בחלונותעל כדי לאתר מידע 
 ."מולטימדיה", 4פרק ב" בלחצני פעילות המדיה

 איתור מידע על לחצן עוצמת הקול

ראה סעיף , ש בלחצני עוצמת הקול בחלונותשימועל כדי לאתר מידע 
 ".מולטימדיה", 4פרק ב" לחצני עוצמת הקול"
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 לוח ספרות
תוכל לבצע עבודות הקשורות ללוח הספרות באמצעות לוח הספרות 

 .ידי חיבור לוח ספרות חיצוני אופציונלי-או על, המוטבע במקלדת המחשב
 .פנימילוח הספרות המוטבע במקלדת המחשב נקרא לוח ספרות 

לא ניתן להשתמש בלוח הספרות הפנימי כאשר לוח ספרות חיצוני מחובר 
 .למחשב

 שימוש בלוח הספרות הפנימי

 מקשים שבהם ניתן להשתמש כמו במקשים 15לוח הספרות הפנימי כולל 
כל מקש בלוח , כשלוח הספרות הפנימי מופעל .של לוח ספרות חיצוני

ידי הסמל המופיע בפינה -ינת עלהספרות הפנימי מבצע את הפונקציה המצו
  .הימנית העליונה של המקש
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 הפעלה והשבתה של לוח הספרות הפנימי

 .לת לוח הספרותלהפע   fn+num lk הקש, כשלוח הספרות הפנימי כבוי
  . נדלקת num lock נורת 

 נורת .לכיבוי לוח הספרות fn+num lkהקש , כשלוח הספרות הפנימי מופעל
num lock נכבית. 

 

 



 מקלדת ולוח מגע

 2-17 מדריך חומרה ותוכנה

 

 ות של מקשי לוח הספרותשינוי הפונקצי

ניתן לשנות באופן זמני את הפונקציות של מקשי לוח הספרות הפנימי בין 
 .הפונקציה הרגילה שלהם לפונקציית לוח המספרים

כדי להשתמש במקש בלוח הספרות כמקש לוח ספרות כאשר לוח  
 בזמן לחיצה על המקש fnלחץ לחיצה מושכת על מקש , הספרות כבוי

 .הרצוי
מש במקש בלוח הספרות כמקש רגיל כאשר לוח הספרות כדי להשת 

  :מופעל
 .להקלדת אותיות קטנות באנגלית fnחץ לחיצה ממושכת על ל 
הקלדת אותיות גדולות ל fn+shiftחץ לחיצה ממושכת על ל 

 .באנגלית
 . מחזיר את מקש לוח הספרות לפונקציה המוגדרת עבורוfnשחרור 
ציית לוח הספרות כאשר לוח מקש בלוח הספרות חוזר לפונק, לדוגמה

 .או לפונקציה הרגילה שלו כאשר לוח הספרות כבוי, הספרות מופעל

 שימוש בלוח ספרות חיצוני

לא ניתן להשתמש בלוח הספרות הפנימי כאשר לוח ספרות 
 .חיצוני אופציונלי מחובר למחשב

ם פועלים באופן שונה כשמקש המקשים במרבית לוחות הספרות החיצוניי
num lock לדוגמה . אינו מופעלאו מופעל: 

רוב המקשים בלוח הספרות מקלידים ,  מופעלnum lockכשמקש  
 .ספרות

רוב המקשים בלוח הספרות פועלים כמקשי ,  כבויnum lockכשמצב  
 .page down-ו page upחצים או כמקשי 
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 עבודה תוך כדי Num Lockהפעלה או כיבוי של מקש 
,  בלוח ספרות חיצוני בשעת העבודהnum lockלהפעלה או להשבתה של 

 .לא בלוח הספרות של המחשב,  בלוח הספרות החיצוניnum lkהקש 
 num lockנורת , num lockכשלוח ספרות חיצוני מופעל ומוגדר במצב  

  .במחשב נדלקת
נורת ,  כבויnum lockאו מופעל כאשר מצב , כשלוח ספרות חיצוני כבוי 

num lockבמחשב כבויה . 
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3  
 צריכת חשמל

 
בעת , פרק זה מספק מידע על הפונקציות והתכונות של רכיבים

כאשר  .  חלונות של מיקרוסופטשימוש במערכת ההפעלה
הפונקציונליות , )בדגמים נבחרים בלבד (QuickPlay-משתמשים ב

עיין , לפרטים נוספים .של חלק מהרכיבים עשויה להשתנות
 .HP QuickPlayמדריך למשתמש של ב
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 מקורות מתח

 בחירת מקור מתח

השתמש בטבלה הבאה לבחירת מקור מתח מומלץ בהתאם לדרך שבה 
 .בכוונתך להשתמש במחשב

 
 משימה מקור מתח מומלץ

 ערכת סוללות טעונה המותקנת במחשב 

המסופק באמצעות אחד , מקור מתח חיצוני 
 :מההתקנים הבאים

 ח"מתאם ז 
  עגינה אופציונליהתקן 
 מתאם חשמל משולב אופציונלי 

עבודה ברוב יישומי 
 התוכנה

המסופק באמצעות אחד , מקור מתח חיצוני
 :מההתקנים הבאים

 ח"מתאם ז 

 התקן עגינה אופציונלי 

 אופציונלי חשמל משולב מתאם  

אין לטעון את ערכת הסוללות של המחשב  !
טעינת ערכת  .בזמן שהייה במטוס

ה לגרום נזק למערכות הסוללות עלול
 .אלקטרוניות של המטוס

או כיול ערכת טעינה 
סוללות המותקנת 

 במחשב

המסופק באמצעות אחד , מקור מתח חיצוני
 :מההתקנים הבאים

 ח"מתאם ז 

 התקן עגינה אופציונלי 

התקנה או שינוי של 
תוכנת מערכת או 
 כתיבה לכונן אופטי
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 מעבר בין ערכת סוללות ומקור מתח חיצוני

המחשב פועל באמצעות מקור מתח חיצוני בכל פעם שמקור מתח חיצוני 
מקור  .בדרך זו ניתן לחסוך בטעינת ערכת הסוללות הנמצאת במחשב .זמין

התקן עגינה אופציונלי , ח"ידי מתאם ז-מתח חיצוני יכול להיות מסופק על
 .או מתאם חשמל משולב אופציונלי

קור מתח חיצוני בהתאם מאחר שהמחשב עובר בין ערכת הסוללות למ
  :לזמינות של מקור המתח החיצוני

אם המחשב פועל באמצעות ערכת סוללות ותחבר אותו למקור מתח  
  .הוא יעבור באופן אוטומטי למקור המתח החיצוני, חיצוני

וערכת הסוללות (אם המחשב פועל באמצעות מקור מתח חיצוני  
,  המתח החיצוניכאשר תנתק את המחשב ממקור, )המותקנת בו טעונה

 .המחשב יפעל באמצעות ערכת הסוללות

סמל מד צריכת חשמל מוצג כברירת מחדל , כאשר המחשב פועל בחלונות
סמל מד צריכת החשמל משנה את צורתו כשמקור  .בשורת המשימות

 .המתח משתנה בין פעולה מסוללות לבין פעולה ממקור מתח חיצוני
רת המשימות כאשר המחשב אם סמל מד צריכת החשמל אינו מוצג בשו

 :פועל בחלונות
 אפשרויות' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר  .1

  .'צריכת חשמל

  .'מתקדם'בחר בכרטיסייה  .2

  .'הצג תמיד את הסמל בשורת המשימות'בחר בתיבת הסימון  .3

 .'אישור'בחר  .4
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 מיקומי לחצני הפעלה ונורות
 של לחצני ההפעלה והנורות איור זה משמש כמדריך מהיר למיקומים

  .במחשב

. "זיהוי רכיבים", 1פרק בהפונקציה של כל אחד מפריטים אלה מתוארת 
 .הוראות לשימוש בפריטים אלה מפורטות בפרק זה

 
  מתג הצג  נורת הסוללות

  מתג הפעלה המתנה/ נורת הפעלה

 המתנה/ נורת הפעלה fn+f5 מקש חם 

  לחצן מוזיקה DVD לחצן 

 
 .מידעהמציגות את אותו ש המתנה/קיימות שתי נורות הפעלה*

 .המתנה גלויות כאשר המחשב פתוח או סגור/נורות הפעלה
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 מה וכיבויתרד, סקירה כללית על המתנה

 המתנה

ידי הפחתת -מצב המתנה חוסך בצריכת חשמל ומגן על פרטיותך על
עם הפעלת מצב  .אספקת החשמל לרכיבי מערכת שאינם נמצאים בשימוש

התצוגה נמחקת ,  של המחשבRAMעבודתך נשמרת בזיכרון , המתנה
שמירת העבודה לפני הפעלת  .המתנה מהבהבות/מהמסך ונורות הפעלה

 .אך מומלץ לבצעה כאמצעי זהירות, כלל-נה הכרחית בדרךמצב המתנה אי
ידי על יעבודתך תוצג שוב באופן מ, בעת חידוש פעולה ממצב המתנה

 .המסך

 הפעלת מצב המתנה

 .ידי המערכת-ידי המשתמש או על-מצב המתנה ניתן להפעלה על

 הפעלה ידנית של מצב המתנה

 מפעילה את מצב סגירת המחשב, פי הגדרות ברירת המחדל של חלונו-על
מתג הצג מוגדר  .הצג לוחץ על מתג הצג, בעת סגירת המחשב .המתנה

שינוי הפונקציה של מתג על למידע  .כברירת מחדל להפעלת מצב המתנה
 "הגדרת העדפות אחרות עבור צריכת חשמל"ראה סעיף , הצג בחלונות

 .בהמשך פרק זה

ם להפעיל את תוכל ג, כאשר הגדרות ברירת המחדל של חלונות פועלות
 או באמצעות לחצן fn+f5ידי הקשה על המקש החם -מצב המתנה על

מקשים "ראה סעיף ,  ומקשים חמים אחריםfn+f5על למידע נוסף  .'התחל'
 ".מקלדת ולוח מגע", 2פרק ב" חמים
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 :'התחל'כדי להפעיל את מצב המתנה באמצעות לחצן 

 .ההמתנ> כיבוי המחשב > התחל בחר , XP Home בחלונות 
אם ( .המתנה> כיבוי המחשב > התחל בחר , XP Professionalבחלונות  

ולאחר מכן , לחץ על מקש חץ למטה, לא מוצגת' המתנה'האפשרות 
 ). ברשימה הנפתחתהמתנהבחר 

 ידי המערכת-ניהול מצב המתנה המופעל על

המערכת מפעילה את , כאשר הגדרות ברירת המחדל של חלונות פועלות
 . פרק זמן שבו המחשב לא היה פעילמצב המתנה לאחר

המערכת תיכנס למצב , כאשר המחשב מופעל באמצעות סוללות 
 .עדר פעילותי דקות של ה10המתנה לאחר 

המערכת תיכנס למצב , אם המחשב מופעל באמצעות מקור מתח חיצוני 
 .עדר פעילותי דקות של ה25המתנה לאחר 

שימוש בערכות "עיף ראה ס, שינוי הגדרות ברירת מחדל אלהעל למידע 
  . בהמשך פרק זה"צריכת חשמל

 חידוש פעולה ממצב המתנה

 :כדי לחדש פעולה ממצב המתנה לחלונות

 לחץ לחיצה קלה על מתג ההפעלה 
 השתמש בלוח המגע 
 הקש על מקש כלשהו במקלדת 

 -או-
 . או לחצן לוח המגעDVDלחצן , יקהזלחץ על לחצן המו 
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 3-7 מדריך חומרה ותוכנה

 

 תרדמה

ת המחשב כאשר המחשב נמצא אם משנים את תצור  :זהירות
ייתכן שלא תהיה אפשרות לחדש את פעולתו ממצב , במצב תרדמה

 :כאשר המחשב נמצא במצב תרדמה .תרדמה
 .אין להוסיף או להסיר מודול זיכרון 

 .אין להתקין או להסיר דיסק קשיח 

 .אין לחבר או לנתק התקנים חיצוניים 

ו כרטיס  אPCכרטיס , DVD, אין להכניס או להסיר תקליטור 
 .זיכרון דיגיטלי

 
שבאמצעותה , תרדמה היא תכונה המבוססת על מערכת ההפעלה חלונות

  .ולאחר מכן המחשב נכבה, עבודתך נשמרת בקובץ תרדמה בדיסק הקשיח
המתנה ונורת מתג /נורת מתח, לאחר השלמת הפעלת מצב התרדמה

  .ההפעלה נכבות

 . תוצג שוב על המסךעבודתך, בעת שחזור פעולת המחשב ממצב תרדמה
משך הזמן הדרוש לשחזור פעולת המחשב ממצב תרדמה מעט ארוך יותר 

אך מהיר באופן משמעותי , מחידוש הפעולה לאחר יציאה ממצב המתנה
בהשוואה לחזרה ידנית למצב עבודתך לאחר הפעלה מחדש של המחשב 

 .בחלונות

 הפעלת מצב תרדמה

מצב תרדמה ניתן , לותכאשר הגדרות ברירת המחדל של חלונות פוע
  .ידי המערכת-ידי המשתמש ועל-להפעלה על

 הפעלה ידנית של מצב תרדמה

 :כדי להפעיל את מצב תרדמה באופן ידני כאשר המחשב נמצא

לאחר מכן החזק את  .כיבוי המחשב> התחל בחר , XP Home בחלונות 
 .המתנה לחוץ בזמן שאתה לוחץ על shiftמקש 

אם ( .תרדמה > כיבוי המחשב > התחלבחר , XP Professional בחלונות 
ולאחר מכן , לחץ על מקש חץ למטה, לא מוצגת' תרדמה'האפשרות 

 ). ברשימה הנפתחתתרדמהבחר 
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 ידי המערכת-ניהול מצב תרדמה המופעל על

מצב , כאשר המחשב נמצא בחלונות ופועל באמצעות ערכת הסוללות
התאם להגדרות ברירת ב, לדוגמה .ידי המערכת-תרדמה ניתן להפעלה על

 המערכת מפעילה מצב תרדמה, המחדל

 .כאשר ערכת הסוללות של המחשב מגיעה למצב טעינה קריטי 
 .עדר פעילותי דקות של ה30לאחר  

שימוש בערכות "ראה סעיף , שינוי הגדרות ברירת מחדל אלהעל למידע 
  .בהמשך פרק זה" צריכת חשמל

 בהמשך "ניהול סוללות חלשות"ראה סעיף , סוללות חלשותעל למידע נוסף 
 .פרק זה

 שחזור פעולה ממצב תרדמה

 .לחץ על מתג ההפעלה, לשחזור הפעולה ממצב תרדמה

 קביעה אם המחשב כבוי או במצב תרדמה

לחץ על מתג , כדי לקבוע האם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה
 .ההפעלה

המחשב ישחזר את פעולתו מתרדמה , אם המחשב במצב תרדמה 
 .תך תוצג על המסךועבוד

 .מערכת חלונות נטענת, אם המחשב כבוי 
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 הפעלה או ביטול של מצב תרדמה

כדי למנוע  .אך ניתן גם לבטל תכונה זו, מצב תרדמה מופעל כברירת מחדל
הפעל , אובדן עבודה כאשר המחשב בחלונות ומגיע למצב סוללה קריטי

  .מצב תרדמה למשך כיול ערכת הסוללות בלבד

> לוח הבקרה > התחל בחר , דא שמצב תרדמה מופעלכדי לוו >>
הכרטיסייה  > אפשרויות צריכת חשמלסמל  > ביצועים ותחזוקה

' הפעל מצב תרדמה'תיבת הסימון , אם מצב תרדמה מופעל .תרדמה
 .מסומנת

 הפסקת העבודה

  -אם אתה עובד בחלונות ובכוונתך לחדש את פעולת המחשב תוך זמן קצר 
 לפרקי זמן קצרים ואת מצב תרדמה לפרקי זמן הפעל את מצב המתנה

פרק הזמן שבו ערכת סוללות יכולה  .ארוכים או לחיסכון בצריכת החשמל
משתנה , או לשמור על מצב הטעינה שלה, לתמוך במצב המתנה או תרדמה

מצב המתנה דורש מתח  .בהתאם לתצורת המחשב ולמצב ערכת הסוללות
 .רב יותר ממצב תרדמה

כבה את המחשב  –דש את פעולת המחשב תוך שבועיים אם בכוונתך לח
חבר את המחשב למקור מתח חיצוני כדי , במידת האפשר .מתוך חלונות

 .לשמור על רמת טעינה מלאה של ערכת הסוללות

אם לא ייעשה כל שימוש במחשב והוא לא יהיה מחובר למקור מתח חיצוני 
 כדי להאריך את  . כבה את המחשב מתוך חלונות– במשך יותר משבועיים

הוצא אותה ואחסן אותה במקום , חיי ערכת הסוללות הנמצאת במחשב
 .קריר ויבש

. הפעל מצב תרדמה או כבה את המחשב –אם מקור מתח חיצוני אינו יציב 
אספקת מתח עלולה להפוך ללא יציבה בתנאי חוסר ודאות כגון סופת 

 ).ברקים או סוללה שעומדת להתרוקן
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 מופעלת בכונןהתנגשות עם מדיה ה

על תפעיל מצב , כדי למנוע הפסקת הפעלה או פגיעה באיכות ההפעלה
  .המתנה או מצב תרדמה בזמן הפעלת מדיה בכונן

כגון תקליטור , אם מצב המתנה או מצב תרדמה הופעלו כשמדיית כוננים
 :נמצאת בשימוש, DVDאו 

אם תכניס את המחשב למצב תרדמה "ייתכן שתוצג על המסך ההודעה  
האם ברצונך . הדבר עלול לעצור את שחזור ההקלטה, או המתנה
ייתכן שפעולת המדיה . (לאבחר , אם הודעה זו מוצגת ".להמשיך
 ).או שיהיה עליך להפעיל אותה מחדש, תתחדש

 -או-
כדי לחדש את  .פעולת המדיה עלולה להפסיק והתצוגה תיעלם מהמסך 

 .חדש את המדיהולאחר מכן הפעל מ, לחץ על מתג ההפעלה, עבודתך

במצב , הליכים לביצוע במצב המתנה
 תרדמה ובעת כיבוי המחשב

במצב , סעיף זה מסביר את הליכי ברירת המחדל המשמשים במצב המתנה
 .והוא כולל מידע על הדלקה או כיבוי של הצג, תרדמה ובעת כיבוי המחשב

שינוי הפונקציה של חלק מתכונות צריכת החשמל במערכת על למידע 
 בהמשך פרק "העדפות עבור צריכת חשמל"ראה סעיף , ה חלונותההפעל

 .זה

מיקומי לחצני "הלחצנים והנורות המתוארים בסעיף זה מוצגים בסעיף 
 .מוקדם יותר בפרק זה" הפעלה ונורות
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 3-11 מדריך חומרה ותוכנה

 

 הדלקה וכיבוי של המחשב

 משימה הליך תוצאות

 /נורות ההפעלה 
 .המתנה נדלקות

מערכת ההפעלה  
 .חלונות נטענת

 . מתג ההפעלהלחץ על

לחיצה על מתג ההפעלה  
גורמת למחשב לחזור למצב 

ממצב , עבודה ממצב המתנה
תרדמה או לאחר כיבוי 

 .המחשב

הדלקת המחשב 
בחלונות כאשר 

המחשב כבוי או 
 .במצב תרדמה

 /נורות הפעלה 
 .המתנה נכבות

מתבצע כיבוי של  
מערכת ההפעלה 

 .חלונות

 .שב נכבההמח 

התחלבחר  , XP Homeבחלונות 
 †.*כיבוי > כיבוי המחשב> 

, XP Professionalבחלונות  
 > כיבוי המחשב > התחלבחר 
 †.*אישור > כיבוי

כבה את 
המחשב מתוך 

 .חלונות

ראה , ואינך מצליח לכבות את המחשב בצעדים אלה, אם המערכת אינה מגיבה*
 . בהמשך פרק זה"םשימוש בהליכים לכיבוי במצב חירו"סעיף 

 .'כיבוי'נקרא לחצן ' כיבוי המחשב'ייתכן שלחצן , בהתאם לחיבורי הרשת שלך†
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 מדריך חומרה ותוכנה 3-12

 

 הפעלת מצב המתנה או חידוש פעולה 
 ממצב המתנה

 משימה הליך תוצאה
 /נורות הפעלה 

המתנה 
 .מהבהבות

התצוגה נעלמת  
 .מהמסך

בצע אחד מהצעדים , כשהמחשב דולק
 :הבאים

 .fn+f5הקש על המקש החם  
 .סגור את המחשב 

הצג לוחץ על , כשהמחשב סגור 
 .שמכבה את הצג, מתג הצג

 >'התחל'בחר , XP Home בחלונות 
 .'המתנה' > 'כיבוי המחשב'
בחר , XP Professionalבחלונות  
  > 'כיבוי המחשב' > 'התחל'
אם . (*'אישור' > 'המתנה'

, וצגתאינה מ' המתנה'האפשרות 
 'המתנה'לחץ על החץ למטה ובחר 
 ).מתוך הרשימה הנפתחת

הפעלת מצב 
המתנה 
 .מחלונות

 /נורות הפעלה 
המתנה 

 .מהבהבות
התצוגה נעלמת  

 .מהמסך

המערכת מפעילה  .לא נדרשת כל פעולה
 :את מצב המתנה

, עדר פעילותי דקות של ה10לאחר  
כאשר המחשב פועל באמצעות 

 .ערכת הסוללות
, עדר פעילותית של ה דקו25לאחר  

כאשר המחשב פועל באמצעות מקור 
 .מתח חיצוני

מתן אפשרות 
למחשב 

להפעיל מצב 
המתנה 
 .מחלונות

 /נורות ההפעלה 
.המתנה נדלקות

העבודה חוזרת  
 .לתצוגה

 :השתמש באחד מההליכים הבאים
 .לחץ לחיצה קלה על מתג ההפעלה 
 .השתמש בלוח המגע 
 .הקש על מקש כלשהו במקלדת 
 DVDלחצן , יקהזל לחצן המולחץ ע 

 †.או לחצן לוח המגע

חידוש פעולה 
ממצב המתנה 

 .לחלונות

 .'כיבוי'נקרא לחצן ' כיבוי המחשב'ייתכן שלחצן , בהתאם לחיבורי הרשת שלך*
ייתכן שתוכל גם לחדש את פעולת המחשב ממצב , בהתאם לתצורת המחשב†

ידי -או על, חצנים שלוידי הזזת עכבר אופציונלי או הפעלת אחד הל-המתנה על
 .פתיחת הצג אם המחשב היה סגור בזמן היותו במצב המתנה
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 הפעלת מצב תרדמה או שחזור פעולה 
 ממצב תרדמה

ניתן להפעיל מצב תרדמה רק כאשר ההגדרה המאפשרת את הפעלתו 
כדי לוודא שמצב תרדמה  .מצב תרדמה מופעל כברירת מחדל .מסומנת

' > ביצועים ותחזוקה> '' וח הבקרהל> '' התחל'בחר , נשאר מופעל
אם מצב תרדמה  .'תרדמה'הכרטיסייה ' > אפשרויות צריכת חשמל'

 .מסומנת' הפעל מצב תרדמה'תיבת הסימון , מופעל

 
 משימה הליך תוצאה

 /נורות הפעלה 
 .המתנה נכבות

התצוגה נעלמת  
 .מהמסך

 'התחל'בחר , XP Homeבחלונות 
לאחר מכן .* 'כיבוי המחשב'> 

 לחוץ בזמן shift את מקש החזק
 .'המתנה'שאתה לוחץ על לחצן 

בחר , XP Professionalבחלונות 
  > 'כיבוי המחשב' > 'התחל'
אם האפשרות . (*'תרדמה'
לחץ על , אינה מוצגת' תרדמה'

 מתוך 'תרדמה'החץ למטה ובחר 
 ).הרשימה הנפתחת

הפעלת מצב 
.תרדמה מחלונות

 /נורות הפעלה 
 .המתנה נכבות

 נעלמת התצוגה 
 .מהמסך

אם המחשב  .לא נדרשת כל פעולה
פועל באמצעות סוללות והגדרת 

המערכת , מצב תרדמה מסומנת
 מפעילה מצב תרדמה

עדר י דקות של ה30לאחר  
 .פעילות

כאשר ערכת הסוללות מגיעה  
 .למצב טעינה קריטי

מתן אפשרות 
למחשב להפעיל 

מצב תרדמה 
 .מחלונות

)המשך(   
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 המשימ הליך תוצאות

 /נורות ההפעלה 
 .המתנה נדלקות

העבודה חוזרת  
 .לתצוגה

לחץ לחיצה קלה על מתג 
 †.ההפעלה

שחזור פעולה 
 .ממצב תרדמה

 .'כיבוי'נקרא לחצן ' כיבוי המחשב'ייתכן שלחצן , בהתאם לחיבורי הרשת שלך*
, אם המערכת הפעילה מצב תרדמה בגלל מצב טעינה קריטי של הסוללות†

 מתח חיצוני או התקן ערכת סוללות מלאה לפני חבר את המחשב למקור
ייתכן שהמערכת לא תגיב אם ערכת הסוללות ( .הלחיצה על מתג ההפעלה

 ).הריקה היא מקור המתח היחידי

 שימוש בהליכים לכיבוי במצב חירום

תחילה נסה לכבות אותו באמצעות ההליך , אם המחשב הפסיק להגיב
 :הסטנדרטי הבא

 .כיבוי> כיבוי המחשב > התחל ר  בחWindows XP Home-ב 
 > כיבוי> כיבוי המחשב > התחל בחר , XP Professionalבחלונות  

, 'כיבוי'נקרא לחצן ' כיבוי המחשב'ייתכן שבמחשב שלך לחצן ( .אישור
 ).בהתאם לחיבורי הרשת

 



 צריכת חשמל

 3-15 מדריך חומרה ותוכנה

 

לפי , נסה את ההליכים הבאים לכיבוי במצב חירום, אם המחשב אינו מגיב
 :סדר הופעתם

 ,לאחר מכן .ctrl+alt+deleteהקש , שב פועל בחלונותאם המח 
 .כיבוי> כיבוי בחר , XP Home בחלונות 
 מתוך הרשימה כיבויבחר באפשרות , XP Professionalבחלונות  

 .אישורולאחר מכן בחר , הנפתחת
 :כאשר המחשב נמצא בחלונות 

 . שניות לפחות4לחץ מבלי להרפות על מתג ההפעלה במשך  
 .ממקור המתח החיצוני והוצא את ערכת הסוללותנתק את המחשב  

החלפת ערכת "ראה סעיף , לקבלת הוראות להסרת ערכת הסוללות
 . בהמשך פרק זה"סוללות

 העדפות צריכת חשמל

 שימוש בערכות צריכת חשמל

תוכל הגדיר ערכות צריכת חשמל ולהשתמש בהן רק כאשר המחשב נמצא 
 .בחלונות

המתח המשמשת את המחשב כאשר ערכת צריכת חשמל שולטת בכמות 
ואף , הוא פועל באמצעות מקור מתח חיצוני או באמצעות ערכת סוללות

כוללת הגדרות להפעלת מצב המתנה או מצב תרדמה לאחר פרק זמן 
 .שתציין שבו המחשב לא יהיה פעיל

או ליצור ערכת , כדי לבחור ערכת צריכת חשמל מוגדרת מראש  >>
 > 'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר , תיצריכת חשמל מותאמת איש

ולאחר מכן בצע , 'אפשרויות צריכת חשמל' > 'ביצועים ותחזוקה'
 .את ההוראות המוצגות על המסך
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 הגדרת סיסמה למצב המתנה

 רק כאשר המחשב ,ולהשתמש בה, תוכל להגדיר סיסמה למצב המתנה
  .נמצא בחלונות

חידוש פעולה כדי להגדיר את המחשב להציג הנחיה להזנת סיסמה לפני 
 :ממצב המתנה

 אפשרויות' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר  .1
  .'צריכת חשמל

  .'מתקדם'בחר בכרטיסייה  .2

הצג בקשה לסיסמה כאשר פעולת המחשב 'בחר בתיבת הסימון  .3
 .'מתחדשת לאחר המתנה

  .'אישור'בחר  .4

 ".בטחהא", 6פרק ראה , סיסמאות ותכונות אבטחה נוספותעל למידע 

 הגדרת העדפות אחרות עבור צריכת חשמל

 ושל fn+f5של המקש החם , תוכל לשנות את הפונקציות של מתג ההפעלה
  .מתג הצג במערכת ההפעלה חלונות

מתג ההפעלה ומתג , fn+f5לפי הגדרות ברירת המחדל של המקש החם 
 :כאשר המחשב נמצא בחלונות, הצג
 .לת מצב תרדמהלחיצה קלה על מתג ההפעלה גורמת להפע 

לחצן הנקרא במערכת ההפעלה חלונות  ,fn+f5הקשה על המקש החם  
  .גורמת להפעלת מצב המתנה, שינה

  .שמכבה את הצג, סגירת המחשב לוחצת על מתג הצג 
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 או מתג הצג fn+f5המקש החם , לשינוי הפונקציה של מתג ההפעלה
 :במערכת ההפעלה חלונות

 אפשרויות' > 'יצועים ותחזוקהב' > 'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר  .1
 .'מתקדם'הכרטיסייה  > 'צריכת חשמל

בחר פונקציה מתוך מהרשימה , לשינוי הפונקציה של מתג ההפעלה 
כשאני לוחץ על מתג ההפעלה במחשב הנפתחת עבור האפשרות 

 .שלי
בחר פונקציה מתוך , fn+f5לשינוי הפונקציה של המקש החם  

ני לוחץ על לחצן השינה כשאמהרשימה הנפתחת עבור האפשרות 
 .במחשב שלי

בחר פונקציה מתוך , לשינוי הפונקציה של מתג הצג בעת סגירת הצג 
כשאני סוגר את המחשב הנייד הרשימה הנפתחת עבור האפשרות 

הגדרות אלה אינן משפיעות על הפונקציה של מתג הצג בעת ( .שלי
, כאשר תפתח את הצג כשהמחשב נמצא במצב המתנה . הצגפתיחת

 ).תג הצג מפעיל את המחשבמ
 .'אישור'בחר  .2

פונקציית התרדמה זמינה ברשימות הנפתחות של פונקציות לחצן 
אם  .לחצן השינה ומתג הצג רק אם מצב תרדמה הופעל, ההפעלה

 לוח > התחלבחר , אינה זמינה ברשימות אלה' מצב תרדמה'הפונקציה 
רטיסייה הכ > אפשרויות צריכת חשמל > ביצועים ותחזוקה > הבקרה
בחר ולאחר מכן , 'הפעל מצב תרדמה'בחר בתיבת הסימון  .תרדמה

 .'אישור'
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 ערכת סוללות

 טעינת ערכת סוללות

 :כדי להאריך את חיי הסוללה ולאפשר דיוק אופטימלי של מחווני הטעינה

 לטעון את ערכת הסוללות של המחשב בזמן שהייה אין  :אזהרה
רום נזק למערכות טעינת ערכת הסוללות עלולה לג .במטוס

 .אלקטרוניות של המטוס
!

 
 :חדשהאם אתה טוען ערכת סוללות  

טען את ערכת הסוללות כאשר המחשב מחובר למקור מתח חיצוני  
  .ח"באמצעות מתאם ז

  .טען אותה במלואה, כאשר אתה טוען את ערכת הסוללות 
 :הנמצאת בשימושאם אתה טוען ערכת סוללות  

 אחוז מטעינה 10-ות עד לרמה של כאפשר את פריקת ערכת הסולל 
 .לפני טעינתה, במהלך שימוש רגיל, מלאה

 .טען אותה במלואה, כאשר אתה טוען את ערכת הסוללות 
ערכת סוללות המותקנת במחשב נטענת כאשר המחשב מחובר למקור מתח 

ח או באמצעות התקן עגינה אופציונלי או "חיצוני באמצעות מתאם ז
  .ב אופציונליבאמצעות מתאם חשמל משול

ערכת סוללות המותקנת במחשב נטענת בכל פעם שהמחשב כבוי או נמצא 
הטעינה עשויה  .אך הטעינה מהירה יותר כאשר המחשב כבוי, בשימוש

כאשר ערכת הסוללות , להיות איטית יותר כאשר ערכת הסוללות חדשה
או במקרה של תנאי סביבה , לא הייתה בשימוש במשך שבועיים או יותר

  .ם במיוחד או קרים במיוחדחמי
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 :נורת הסוללה מציגה את מצב הטעינה
 .מתבצעת טעינה של ערכת הסוללות :נורה דולקת 
 .ערכת הסוללות הגיעה למצב טעינה נמוך ואינה נטענת :נורה מהבהבת 
 .ערכת הסוללות טעונה במלואה או שאינה מותקנת :נורה כבויה 

עיין בסעיף הבא בפרק , ללותקביעת מידת הטעינה של ערכת סועל למידע 
 ".פיקוח על הטעינה של ערכת הסוללות", זה

 פיקוח על הטעינה של ערכת סוללות

 הפקת דוחות מדויקים לגבי רמת הטעינה

 :כדי לשפר את מידת הדיוק של דוחות רמת הטעינה של הסוללה
 אחוז מטעינה 10-אפשר את פריקת ערכת הסוללות עד לרמה של כ 

 .לפני טעינתה, רגילתוך שימוש , מלאה
גם הדיווח על רמת  .טען אותה במלואה, בעת טעינת ערכת סוללות 

עד שערכת , הטעינה של ערכת סוללות חדשה עלול להיות לא מדויק
 .הסוללות תיטען במלואה לפחות פעם אחת

כייל את , אם לא נעשה שימוש בערכת סוללות במשך חודש או יותר 
 .ערכת הסוללות במקום לטעון אותה

 . בהמשך פרק זה"כיול ערכת סוללות"ראה סעיף , כיול הסוללהעל למידע 
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 הצגת דוחות טעינה

השתמש , טעינת הסוללה על מסך המחשב בחלונותעל להצגת מידע 
 .המתוארת בהמשך פרק זה, בתכונת מד צריכת החשמל של חלונות

 :לפתיחת תצוגת מד צריכת החשמל בחלונות
 אפשרויות' > 'ביצועים ותחזוקה'  >'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר  

  .'מד צריכת חשמל'הכרטיסייה  > 'צריכת חשמל
 -או-

המוצג כברירת חשמל בשורת , מד צריכת חשמלבחר את סמל  
כדי להציג את סמל מד צריכת החשמל כאשר הגדרת ברירת  .המשימות

  :המחדל השתנתה
 תאפשרויו' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר 

בחר בתיבת הסימון , 'מתקדם'בחר את הכרטיסייה  .'צריכת חשמל
 .אישורבחר  ולאחר מכן 'הצג תמיד את הסמל בשורת המשימות'

 :מד צריכת החשמל מציג את מצב הסוללה הן באחוזים והן בזמן
 .האחוזים מציינים את כמות הטעינה שנותרה בערכת הסוללות 
אם ר לערכת הסוללות הזמן מציין את זמן הפעולה המקורב שנות 

הזמן שנותר , לדוגמה .הערכה תמשיך לספק מתח ברמה הנוכחית
ויגדל , DVDלפעולת ערכת הסוללות יפחת אם תתחיל להקרין סרטון 

 .אם תפסיק את הקרנת הסרטון
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 ניהול סוללות חלשות

סעיף זה מתאר את ההתראות המוצגות כברירת מחדל במצב של סוללה 
לא ניתן לשנות את תגובות ברירת המחדל של  .חלשה ואת תגובת המערכת

 > לוח הבקרה > התחלבחר , כדי לשנות תגובות אחרות .נורת הסוללה
ולאחר מכן בצע את , אפשרויות צריכת חשמל > ביצועים ותחזוקה

  .ההוראות המוצגות על המסך

 זיהוי סוללות חלשות

מצב להמהווה מקור מתח יחיד של המחשב מגיעה , כאשר ערכת סוללות
 .מוצגת הודעת אזהרה כתובה ונורת הסוללה מהבהבת, של סוללה חלשה

אם מצב טעינה נמוך אינו נפתר ורמת הטעינה בערכת הסוללות ממשיכה 
 .למצב טעינה קריטי של הסוללההמחשב נכנס בסופו של דבר , לרדת

בחלונות או , כאשר המחשב נכנס למצב טעינה קריטי של הסוללה 
  :במצב המתנה

עבודות  .המערכת נכנסת למצב תרדמה, צב תרדמה מופעלאם מ 
 .שלא נשמרו עלולות ללכת לאיבוד

המחשב נשאר זמן קצר במצב המתנה , אם מצב תרדמה אינו מופעל 
 .כל העבודות שלא נשמרו הולכות לאיבוד .ולאחר מכן נכבה

כדי לוודא שמצב תרדמה נשאר  .מצב תרדמה מופעל כברירת מחדל
סמל  > ביצועים ותחזוקה> לוח הבקרה > התחל בחר , מופעל

אם מצב תרדמה  .תרדמההכרטיסייה  > אפשרויות צריכת חשמל
 .מסומנת' הפעל מצב תרדמה'תיבת הסימון , מופעל



 צריכת חשמל

 מדריך חומרה ותוכנה 3-22

 

 פתרון מצב סוללה חלשה

כדי למנוע בעיות בעת שחזור פעולת המחשב ממצב   :זהירות
כנס אם המחשב הגיע למצב טעינה קריטי של הסוללה ונ :תרדמה

אין לחדש את אספקת החשמל עד להשלמת הפעלת , למצב תרדמה
הכניסה למצב התרדמה תושלם כשנורות  .מצב תרדמה

 .המתנה יכבו/ההפעלה

 
 :כדי לפתור מצב טעינה קריטי של הסוללה

חבר את המחשב למקור המתח , אם קיים מקור מתח חיצוני זמין 
 .החיצוני

 כבה את המחשב או היכנס ,אם קיימת ערכת סוללות טעונה זמינה 
הכנס את ערכת הסוללות הטעונה ולאחר מכן הדלק את , למצב תרדמה

 .המחשב

שמור את עבודתך והפעל מצב תרדמה , אם לא קיים מקור מתח זמין 
 .או כבה את המחשב

 כיול ערכת סוללות

 מתי לבצע כיול

יש לבצע כיול פעם , גם כאשר נעשה שימוש אינטנסיבי בערכת סוללות
  .אין צורך לכייל סוללות חדשות לפני השימוש הראשוני בהן .דש בלבדבחו

, פעולת הכיול בדרך כלל אינה תורמת להארכת זמן הפעולה של הסוללה
במיוחד בתנאים , אלא לשיפור מידת הדיוק של תצוגות טעינת הסוללה

 :הבאים
 .כאשר לא נעשה שימוש בערכת הסוללות במשך חודש אחד או יותר 
ולעתים (ב מופעל בעיקר באמצעות מקור מתח חיצוני כאשר המחש 

 .למשך יותר מחודש אחד) נדירות באמצעות מתח סוללות



 צריכת חשמל

 3-23 מדריך חומרה ותוכנה

 

כאשר תצוגות טעינת הסוללה מדווחות על שינויים גדולים באחוז  
אם מד צריכת החשמל , לדוגמה . דקות2הטעינה שנותרה בפרק זמן של 

 2-אחר פחות מ אחוז מטעינה מלאה ול20של חלונות מראה שנותרו 
הירידה המהירה ,  אחוז מטעינה מלאה5דקות מראה שנותרו רק 

באחוז הטעינה שנותרה מצביעה על כך שיש לבצע כיול של ערכת 
  .הסוללות

פיקוח על הטעינה  "סעיףראה , תצוגות טעינת הסוללהעל למידע נוסף 
 .מוקדם יותר בפרק זה" של ערכת סוללות

 כיצד לבצע כיול

לפרוק אותה עד , עליך לטעון אותה עד הסוף, כת סוללותכדי לכייל ער
הסוף ולאחר מכן לטעון אותה מחדש במלואה כאשר המחשב נמצא 

  .בחלונות

 טעינת ערכת הסוללות

 :כדי לטעון את ערכת הסוללות .טען את ערכת הסוללות כשהמחשב דולק

 לטעון את ערכת הסוללות של המחשב בזמן שהייה אין  :אזהרה
עינת ערכת הסוללות עלולה לגרום נזק למערכות ט .במטוס

 .אלקטרוניות של המטוס
!

 
  .התקן את ערכת הסוללות במחשב .1

ח או "חבר את המחשב למקור מתח חיצוני באמצעות מתאם ז .2
נורת הסוללה של המחשב דולקת ( .באמצעות מתאם חשמל משולב

  ).בזמן טעינת ערכת הסוללות

חיצוני עד שערכת הסוללות השאר את המחשב מחובר למקור מתח  .3
 ).נורת הסוללה של המחשב נכבית( .תגיע למצב טעינה מלא
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 פריקת ערכת הסוללות

שמור את עבודתך לפני שתפעיל , כדי למנוע אובדן עבודה  :זהירות
 .הליך לפריקת הסוללה ללא השגחה

 
ניתן לבצע פריקת  .המחשב צריך להישאר דולק בזמן תהליך הפריקה

אך פריקת ערכת , מחשב נמצא או אינו נמצא בשימושסוללות כשה
 .הסוללות תתבצע מהר יותר כשהמחשב נמצא בשימוש

, אם אתה משתמש מדי פעם במחשב בזמן תהליך הפריקה המתואר להלן
אתה צפוי להיתקל בביצועי המערכת , והגדרת פסקי זמן לחיסכון באנרגיה

 :הבאים במהלך תהליך הפריקה
לה הנוכחית תלך לאיבוד כאשר פריקת ערכת עבודה שלא שמרת בהפע 

 .הסוללות תושלם והמחשב יכבה
 .המערכת לא תכבה צג אופציונלי המחובר למחשב 
ידי המערכת כאשר המחשב פועל -מהירות הכונן הקשיח לא תפחת על 

 .במצב סרק
 .המערכת לא תפעיל מצב המתנה 

 :כדי לבצע פריקה מלאה של ערכת הסוללות
 :כדי להשבית את מצב תרדמה .בטל את מצב תרדמה .1

 אפשרויות' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר 
לאחר מכן בטל את סימון  .'תרדמה'הכרטיסייה  > 'צריכת חשמל

 .'הפעלת מצב תרדמה'התיבה 

אפשרויות ' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר  .2
 .'חשמלערכות צריכת 'הכרטיסייה ' > צריכת חשמל

ואת כל ההגדרות ' מחובר לחשמל'רשום את כל ההגדרות בעמודה  .3
כדי שתוכל לאפס אותן לאחר ', מופעל באמצעות סוללות'בעמודה 
 .הכיול
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 עבור כל 'אף פעם'השתמש ברשימות הנפתחות כדי לבחור באפשרות  .4
 .אחד מהפריטים בשתי העמודות

 .'אישור'בחר  .5

 . תכבה את המחשב'אל'ך נתק את המחשב ממקור המתח החיצוני א .6

הפעל את המחשב באמצעות הסוללה עד שערכת הסוללות תתרוקן  .7
 .המחשב ייכבה, כשערכת הסוללות תגיע לפריקה מלאה .לגמרי

 טעינה מחדש של ערכת הסוללות

חבר את מחשב המחברת למקור מתח חיצוני והשאר אותו מחובר עד  .1
 .הכבישערכת הסוללות תיטען במלואה ונורת הסוללות ת

ה נאך הטעי, תוכל להשתמש במחשב במהלך טעינת ערכת הסוללות
 .תהיה מהירה יותר כאשר המחשב כבוי

הדלק אותו שוב לאחר שערכת הסוללות תיטען , אם המחשב כבוי .2
 .ונורת הסוללה תיכבה, במלואה

כדי לגשת לכרטיסייה  .'ערכות צריכת חשמל'הצג את ההגדרות בטבלה  .3
 ":ערכות צריכת חשמל"

 אפשרויות' > 'ביצועים ותחזוקה' > 'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר 
 .'ערכות צריכת חשמל'הכרטיסייה  > 'צריכת חשמל

הזן מחדש את ההגדרות שרשמת לגבי הפריטים המופיעים בעמודה  .4
 .'מופעל מסוללות'ובטור ' מחובר לחשמל'

 .'אישור'בחר  .5

 
 כדי למנוע את התרוקנות הסוללה ואובדן אפשרי של  :זהירות

הפעל , עבודה כאשר המחשב מגיע למצב טעינה קריטי של הסוללה
כדי להפעיל  .מחדש את מצב תרדמה לאחר כיול ערכת הסוללות

ביצועים ' > 'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר  :מחדש מצב תרדמה
 .'תרדמה'הכרטיסייה ' > אפשרויות צריכת חשמל' > 'ותחזוקה

מכן לחץ על ולאחר , 'הפעל מצב תרדמה'בחר בתיבת הסימון 
 .'אישור'
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 חיסכון בצריכת החשמל של ערכת הסוללות

השימוש בהגדרות ובהליכים הבאים לחיסכון בצריכת חשמל של ערכת 
הסוללות מאריך את פרק הזמן שבו ניתן להפעיל את המחשב מטעינה 

 .יחידה של ערכת הסוללות

 חיסכון בצריכת חשמל במהלך העבודה

 :הלך העבודהכדי לחסוך בצריכת החשמל במ
מנע את צריכת החשמל של התקנים המחוברים למחשב ואינך משתמש  

 :לדוגמה .בהם
וסגור ) LAN(כבה חיבורי אלחוט וחיבורי רשת תקשורת מקומית  

 .יישומי מודם
אינם מחוברים למקור  שנתק התקנים חיצוניים המחוברים למחשב 

 .מתח חיצוני
 . או הסר אותו, שמותקן במחשבPCהפסק את פעולתו של כרטיס  
או , בטל את פעולתו של כרטיס זיכרון דיגיטלי שהכנסת למחשב 

 .הסר אותו
  .וידאו-Sכבה התקן המחובר לשקע יציאת  

, השתמש ברמקולים חיצוניים אופציונליים, כאשר הדבר אפשרי 
כאשר עליך להשתמש  .במקום ברמקולים הפנימיים של המחשב

ת עוצמת הקול של הנמך ככל האפשר א, ברמקולים הפנימיים
 .ניתן לכוונן את עוצמת הקול באמצעות לחצני עוצמת הקול .המערכת

  .הפחת את בהירות המסך 
  .fn+f7הקש על המקש החם , להפחתת בהירות הסמך 
 .fn+f8הקש על המקש החם , להגדלת בהירות המסך 

, הכנס את המחשב למצב המתנה או תרדמה, אם אתה יוצא מהמשרד 
 .או כבה את המחשב
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 בחירת הגדרות לחיסכון בצריכת חשמל

רק , ולהשתמש בהן, תוכל להגדיר את ההגדרות הבאות לחיסכון בחשמל
  .כאשר המחשב נמצא בחלונות

 :כדי להגדיר את המחשב להשתמש בצריכת חשמל מופחתת בחלונות
קבע פרק זמן קצר להפעלת שומר המסך ובחר שומר מסך עם מינימום  

ור שומר מסך וזמן המתנה להפעלת שומר כדי לבח .גרפיקה ותנועה
  :מסך
 > 'תצוגה' > 'מראה וערכות נושא' > 'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר 

ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות , 'שומר מסך'הכרטיסייה 
 .על המסך

בחר או צור ערכת צריכת חשמל המצמצמת ככל האפשר את צריכת  
ראה סעיף , ריכת חשמלשימוש בערכות צעל למידע נוסף  .החשמל

 . מוקדם יותר בפרק זה"שימוש בערכות צריכת חשמל"
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 החלפת ערכת סוללות

כדי למנוע אובדן נתונים בשעת הסרה של ערכת סוללות   :זהירות
כבה את המחשב או , המשמשת כמקור המתח היחיד של המחשב

אל תתחיל בביצוע , אם תפעיל מצב תרדמה( .היכנס למצב תרדמה
סימן לכך שהפעלת , המתנה יכבו/ עד שנורות הפעלהההליך הבא

 ).מצב תרדמה הושלמה

 הסרת ערכת סוללות

ההליך להסרתן זהה עבור , על אף שדגמי ערכות הסוללות שונים זה מזה
 .כל הדגמים

 :להסרת ערכת סוללות
 .הפוך את המחשב כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה .1

 . כדי לשחרר את ערכת הסוללותהסט את תפס שחרור הסוללה  .2

 .משוך את ערכת הסוללות והוצא אותה מתא הסוללות  .3
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 התקנת ערכת סוללות

ההליך להכנסתן זהה עבור ,  הסוללות שונים זה מזהעל אף שדגמי ערכות
 .כל הדגמים

 :להכנסת ערכת סוללות
 .הפוך את המחשב והנח אותו הפוך על גבי משטח ישר ויציב .1

 עד וסובב אותה ,  לתוך תא הסוללותהכנס את ערכת הסוללות  .2
 .למקומה כהלכהשתיכנס 
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 אחסון ערכת סוללות

אל תחשוף אותה , כדי למנוע גרימת נזק לערכת סוללות  :זהירות
 .לטמפרטורות גבוהות למשך פרקי זמן ממושכים

 
והוא לא יהיה מחובר למקור מתח חיצוני אם לא ייעשה כל שימוש במחשב 

 .הסר את ערכת הסוללות ואחסן אותה, במשך יותר משבועיים

העשויות להופיע במכוניות חונות ובמקומות עבודה , טמפרטורות גבוהות
כדי . יגבירו את שיעורי הפריקה העצמית של סוללות מאוחסנות, מסוימים

 את הסוללות במקום שמור, להאריך את חיי הסוללות בתקופת האחסון
 .קריר ויבש

יש לכייל סוללות שנמצאו באחסון במשך חודש אחד או יותר לפני הכנסתן 
 .לשימוש

 השלכת ערכת סוללות משומשת לאשפה

למעוך או , אין לפרק, כדי להפחית סכנה לשריפה או כוויה  :אזהרה
לקצר את המגעים החיצוניים של ערכת , לנקב ערכת סוללות

ין לחשוף א .השליך את ערכת הסוללות לאש או למיםאו ל, הסוללות
החלף את הסוללה  .60oC ערכת סוללות לטמפרטורה גבוהה מעל

 . המאושרת לשימוש במחשב זהHPרק בערכת סוללות של 

!

 
אין להשליכה לאשפה , כאשר ערכת סוללות מגיעה לסוף חייה

 פעל בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים להשלכת .הביתית הרגילה
 .ערכות סוללות

 
השלך או מחזר את ערכות הסוללות באמצעות מערכת , באירופה

 HPלשותפי השירות של , HP-או החזר אותן ל, האיסוף הציבורית
 .או לסוכניה

 
 

 



 

 4-1 מדריך חומרה ותוכנה

 

 

4  
 מולטימדיה

 
בעת , פרק זה מספק מידע על הפונקציות והתכונות של רכיבים

כאשר  . חלונות של מיקרוסופטשימוש במערכת ההפעלה
הפונקציונליות , )בדגמים נבחרים בלבד (QuickPlay-משתמשים ב

עיין , לפרטים נוספים .של חלק מהרכיבים עשויה להשתנות
 .HP QuickPlayמדריך למשתמש של ב

 לחצני עוצמת קול
 .באפשרותך לכוון את עוצמת הקול באמצעות לחצני העוצמה במחשב

לחצן השתקת עוצמת  .הוראות לביצוע פעולה זו מפורטות בהמשך סעיף זה
 .הקול של המחשב גובר על הגדרות עוצמת הקול של התוכנה

כנה לבקרת עוצמת הקול תוכל גם לכוונן את עוצמת הקול באמצעות התו
הזמינה במערכת ההפעלה חלונות ובחלק מיישומי המולטימדיה של 

 .הוראות לביצוע פעולה זו מפורטות בהמשך סעיף זה .חלונות
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 :כדי לכוון את עוצמת השמע באמצעות לחצני העוצמה של המחשב 
 .לחץ על לחצן החלשת העוצמה , להפחתת העוצמה 
 .לחץ על לחצן הגברת העוצמה , להגברת העוצמה 
 .לחץ על הלחצן להשתקת עוצמת הקול , להשתקת עוצמת הקול 
החלשת  (volume downלחץ על לחצן , כדי לשחזר את עוצמת הקול 

 volume muteאו ) ת הקולהגברת עוצמ (volume up, )עוצמת הקול
 ).השתקת עוצמת הקול(

 שנמצאת על לחצן(נורת ההשתקה , כאשר עוצמת הקול מושתקת
volume mute) כשעוצמת הקול חוזרת  .נדלקת)) השתקת עוצמת קול

 .נורת ההשתקה נכבית, ומופעלת

 

 
 לוח הבקרה > התחלבחר , כדי לגשת ללחצני עוצמת הקול של חלונות 

ולאחר מכן , צלילים והתקני שמע > דיבור והתקני שמע, צלילים> 
 .עוצמהבחר בכרטיסייה 

, כגון איזון, כדי לגשת להגדרות נוספות הקשורות לאיכות הצליל 
 . בחלונית עוצמת התקןמתקדםלחץ על לחצן 

בחר בתיבת הסימון , ג סמל עוצמת קול בשורת המשימותכדי להצי 
בחר ולאחר מכן , עוצמת הקול בשורת המשימות הצג את סמל

 .אישור
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 רמקולים פנימיים
, משמיעים צלילים בסטריאו, המוצגים באיור הבא, הרמקולים הפנימיים

 .באינטרנט ובמקורות אחרים, במדיה שנמצאת בכונן, במשחקים

, )אוזניות(מחובר לשקע יציאת השמע , גון אוזניותכ, אם התקן חיצוני
 .הרמקולים הפנימיים אינם מופעלים
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 התקני שמע חיצוניים

 )מיקרופון(שימוש בשקע כניסת השמע 

 .המחשב נמצא בחלונותניתן לחבר התקן לשקע המיקרופון רק כאשר 

משמש לחיבור מיקרופון מונו , המוצגת באיור להלן, שקע כניסת השמע
 .אופציונלי) חד ערוצי(

 .מ" מ3.5מומלץ להשתמש במיקרופון קיבולי אלקטרוני עם תקע בקוטר 
ייתכן שלא ניתן יהיה להגיע לרגישות , אם אתה מחבר מיקרופון דינמי

 .המומלצת
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 )מיקרופון(שימוש בשקעי יציאת השמע 

כוונן את עוצמת הקול , להקטנת סכנה של פגיעה אישית  :אזהרה
! .לפני שתרכיב את האוזניות

 
אין לחבר תקע מונו , כדי למנוע גרימת נזק להתקן חיצוני  :זהירות

 . לתקע יציאת שמע)ערוצי-חד(

 חיבור שקעי יציאת השמע

משמש לחיבור אוזניות , שקע אוזניותשלעתים נקרא , שקע יציאת שמע
יציאת  .אופציונליות או רמקולי סטריאו המחוברים למקור מתח חיצוני

כגון , וידאו/שמע משמשת גם לחיבור לפונקציות שמע של התקן שמע
שב מוגדר כברירת מחדל לשידור המח .מכשיר טלוויזיה או מכשיר וידאו

 ).אוזניות( שקעי יציאת השמע 2 באמצעות אנלוגייםאותות שמע 
 באמצעות S/PDIFות שמע דיגיטליים מסוג תהמחשב יכול גם לשדר או

המערכת צריכה , להתקן חיצוני S/PDIF כדי לשדר אותות .שקעי השמע
 .לכלול התקן עגינה אופציונלי

הרמקולים הפנימיים , ע יציאת שמעכאשר התקן כלשהו מחובר לשק
 .מושבתים

  .מ" מ3.5השתמש רק בתקע , כאשר תחבר התקן לשקע יציאת שמע

 



 מדיהמולטי

 מדריך חומרה ותוכנה 4-6

 

 הגדרת העדפות עבור יציאת השמע

  באמצעותוגייםאנלהמחשב מוגדר כברירת מחדל לשידור אותות שמע 
  ).אוזניות( שקעי יציאת השמע 2

 באמצעות S/PDIFות שמע דיגיטליים מסוג תהמחשב יכול גם לשדר או
המערכת צריכה ,  להתקן חיצוניS/PDIFכדי לשדר אותות  .שקעי השמע

עיין בתיעוד היצרן למידע נוסף אודות  .לכלול התקן עגינה אופציונלי
 .התקנים אלה

 יםהתקני וידאו חיצוני

  S-Videoחיבור התקן 
 )דגמים נבחרים בלבד(

רק כאשר , וידאו כאשר המחשב נמצא בחלונות-Sניתן להשתמש בהתקן 
  ).הגדרות הנגן (Player Setup מופעלת בתפריט TV-Outהאפשרות 

 חיבור השמע

  .וידאו תומך באותות וידאו בלבד-Sשקע יציאת 
כגון הקרנת ,  ווידאואם אתה מגדיר תצורה המשלבת בין פונקציות שמע

תזדקק לכבל שמע ,  במחשב והצגתו במכשיר טלוויזיהDVDסרטון 
הניתן לרכישה בחנויות למוצרי חשמל או בחנויות , מ" מ3.5סטנדרטי 

 .למכירת ציוד מחשב
) אוזניות(חבר את קצה הסטריאו של כבל השמע לשקע יציאת השמע 

מע בהתקן  השכניסתחבר את הקצה השני של הכבל לשקע  .במחשב
 .החיצוני

סוגי ההתקנים שניתן על שקעי יציאת שמע של המחשב ועל למידע נוסף 
 מוקדם )"אוזניות(שימוש בשקעי יציאת השמע "ראה סעיף , לחבר אליהם
 .יותר בפרק זה

 זמינה רק באמצעות מוצר הרחבה S/PDIFתמיכה בשמע 
 .אופציונלי
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 דאוחיבור הווי
 תזדקק לכבל, וידאו-Sכדי לשדר אותות וידאו באמצעות שקע יציאת 

S-הניתן לרכישה בחנויות למכירת מוצרי חשמל או , וידאו סטנדרטי
  .מחשבים

 :וידאו-Sכדי לחבר כבל 

, וידאו של המחשב-Sוידאו לשקע יציאת -Sחבר קצה אחד של כבל  .1
  .כמוצג באיור להלן

 .וידאו שבהתקן החיצוני-Sיסת חבר את הקצה השני של הכבל לכנ .2
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 הצגת תמונת וידאו

גם המחשב וגם התקן הווידאו צריכים להיות , כדי להציג תמונת וידאו
  .דולקים

ידי -על, באפשרותך למתג את התמונה בין צג המחשב לצג התקן הווידאו
 fn+f4הקשה על המקש החם  .fn+f4 הקשות חוזרות על המקש החם

צגים אחרים המחוברים למחשב , גורמת למיתוג התמונה בין צג המחשב
 .זמנית-או לכל הצגים בו

המחשב יכול לשדר אותות וידאו מורכב להתקן חיצוני רק באמצעות מוצר 
 .HP הרחבה אופציונלי של

 DVD-הליכים עבור תקליטורים ו

 שליטה בפעילות הדיסק

עצירה והרצה אחורה , הפעלה, תוכל לנהל פעילויות דיסק כגון השהיה
 :באמצעות לחצני פעילות הדיסק הבאים

 לחצני פעילות המדיה במחשב מספקים 4 –לחצני פעילות המדיה  
לחצנים אלה שולטים גם בפעילות של הפריטים  .שליטה מהירה בדיסק

עיין , לחצנים אלהעל למידע נוסף  .יקהזוברשימת ההשמעה של מצב מ
 ."שימוש בלחצני פעילות המדיה", בסעיף הבא בפרק זה

 חלק מיישומי המולטימדיה של –תוכנת מולטימדיה של חלונות  
על למידע נוסף  .חלונות מציגים את לחצני פעילות הדיסק על המסך

תוכנת מולטימדיה של "ראה סעיף , תוכנת המולטימדיה של חלונות
 . בהמשך פרק זה"חלונות

 המקשים החמים של –מקשים חמים הקשורים לפעילות המדיה  
שולטים בפעילות , fn+f12- וfn+f9 ,fn+f10 ,fn+f11, פעילות המדיה

  .של פריטים נבחרים ברשימת ההשמעה במצב מוזיקה

מקשים "ראה סעיף , מקשים חמים אלה ואחריםשימוש בעל למידע נוסף 
 ."לדת ולוח מגעמק", 2פרק ב" חמים
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 שימוש בלחצני פעילות המדיה

  .DVD לחצני פעילות המדיה הבאים משמשים להפעלת תקליטור או 4

הרצה /הקודם (previous/rewindלחץ על לחצן , כדי לדלג לפריט הקודם 
 .) אחורה

 play/pauseלחץ על לחצן , כדי להפעיל או להשהות פריט 
 .) השהיה/פעלהה(

הרצה /הבא (next/fast forwardלחץ על לחצן , כדי לדלג לפריט הבא 
 .) קדימה

כגון השמעה או הרצה , כדי להפסיק את פעילות המדיה הנוכחית 
 .) עצירה (stopלחץ על לחצן , אחורה
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 הגנה על הפעלת דיסק

 :כדי למנוע את הפסקת ההשמעה או למנוע פגיעה באיכות ההשמעה
ר את כל היישומים הפתוחים לפני הפעלת ושמור את עבודתך וסג 

 .DVDתקליטור או 
 אחרי או לפני,  שחרר את המחשב מהתקן עגינה אופציונליעגן או 

 . שהדיסק מופעלבזמןלא , הפעלת דיסק
אל תפעיל , כדי למנוע את הפסקת פעולת הדיסק כאשר המחשב בחלונות

אם מצב המתנה או תרדמה . מצב המתנה או תרדמה בזמן הפעלת דיסק
זהרה ייתכן שתוצג לך הודעת הא, הופעלו כאשר דיסק נמצא בשימוש

שתציין כי הפעלת מצב תרדמה או המתנה יגרמו להפסקת פעולת הדיסק 
בחר באפשרות , אם הודעה זו מוצגת .ותשאל אותך אם ברצונך להמשיך

 : לאחר מכן.לא

 .ייתכן שהפעלת הדיסק תחודש 
 -או-

כדי  .פעולת הדיסק עלולה להפסיק וייתכן שהתצוגה תיעלם מהמסך 
ולאחר מכן הפעל מחדש את , עלהלחץ על מתג ההפ, לחזור לעבודתך

 .הדיסק
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 DVD-הגנה על תהליך הכתיבה לתקליטור או ל

 :למניעת אובדן עבודה ונזק לדיסק  :זהירות
חבר את המחשב למקור מתח חיצוני , לפני כתיבה לתקליטור 

אין לכתוב לתקליטור כאשר המחשב פועל באמצעות  .אמין
 .סוללות

כולל (יישומים הפתוחים סגור את כל ה, לפני כתיבה לתקליטור 
פרט לתוכנת הדיסק שבה , )וירוס-שומרי מסך ותוכנות אנטי

 .אתה משתמש

או מכונן רשת , אין להעתיק ישירות מדיסק מקור לדיסק יעד 
העתק מדיסק מקור או מדיסק יעד , במקום זאת. לדיסק יעד

.ולאחר מכן העתק מהדיסק הקשיח לדיסק היעד, לדיסק הקשיח

או להזיז את המחשב בזמן , לדת המחשבאין להשתמש במק 
 .תהליך הכתיבה רגיש לתזוזות. שהמחשב כותב לדיסק

 תוכנות מולטימדיה
תוכנת המולטימדיה הכלולה במחשב נקבעת בהתאם לאזור ולדגם 

 .המחשב
, הרשימה הבאה מתארת את היכולות של חלק מתוכנות המולטימדיה

 .שעשויות להיות כלולות במחשב שלך
 Windows Media Player – השמעת DVD ותקליטורי שמע והעתקת 

תוכנה זו גם משמיעה ומציגה סוגים נפוצים  .תקליטורי שמע ונתונים
 .WMV- וMP3, WMA, AVI,  MPGכגון , של קובצי שמע ווידאו

 .תוכנה זו כלולה במערכת ההפעלה חלונות
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 InterVideo WinDVD – הקרנת תקליטורי וידאו וסרטי DVD. תוכנה 
תוכל גם להשיג תוכנה זו באחת  .זו מותקנת מראש במחשבים נבחרים

 :מהשיטות הבאות
המסופק , 'שחזור יישומים ודרייברים' מדיסק WinDVDהתקן את  

 .עם רוב מחשבי המחברת
פנה לשירות לקוחות לקבלת עותק של פתרון , אם אין לך דיסק זה 

 .השחזור עבור המחשב שלך
 בכתובת HPרנט של הורד את התוכנה מאתר האינט 

http://www.hp.com. 
 InterVideo WinDVD Creator –לערוך ,  תוכנה המאפשרת ליצור

תוכנה זו נמצאת  . או על תקליטור וידאוDVDגבי -ולצרוב סרטים על
 .המצורף למחשבים נבחרים, InterVideo WinDVD Creatorבתקליטור 

 Sonic RecordNow! –ים של  תוכנה המאפשרת לך ליצור עותק
 של נתונים ושמע וליצור תקליטורים DVDתקליטורים ותקליטורי 

 !RecordNow התוכנה . של שמע מותאמים אישיתDVDותקליטורי 
 .מותקנת מראש במחשבים נבחרים

עיין בקובצי , למידע נוסף על השימוש בתוכנות מולטימדיה
 .העזרה המקוונת של התוכנה

 
 בדוק את .ייתכן שהמחשב שלך כולל תוכנות מולטימדיה נוספות

 .הסמלים בשולחן העבודה שלך 
 .'כל התוכניות' > 'התחל'התוכנות המופיעות תחת  
 כל' > 'התחל'ועשויים להיות זמינים תחת , הפריטים שנטענו מראש 

 .'התקנת תוכנה'  > 'התוכניות

http://www.hp.com
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 קריאת ההצהרה בנושא זכויות יוצרים

זוהי עבירה על החוק להעתיק חומרים המעוגנים , כויות יוצריםלפי חוק ז
 .תוכניות רדיו והקלטות קול, סרטים, כולל תוכנות מחשב, בזכויות יוצרים

 .אין להשתמש במחשב זה לצרכים אלה

 התקנת תוכנה

  :כדי להתקין תוכנה מתקליטור המצורף למחשב
 .ח אמין"חבר את המחשב לשקע ז .1

 .הפתוחיםסגור את כל היישומים  .2

 .הכנס את התקליטור לכונן האופטי .3
 .מוצג אשף התקנה,  מופעלתAutorunאם תוכנת  
  :מושבתת Autorun אם תוכנת 
  .'הפעלה > ''התחל'בחר  .א

 :הקלד .ב
x:\setup.exe 

 ) מייצג את כונן התקליטורים שלךxכאשר  (

 .'אישור'לחץ על  .ג

על בצע את הוראות ההתקנה המוצגות , כאשר אשף ההתקנה מופיע .4
 .המסך

 .אם תוצג לך בקשה לכך, הפעל את המחשב מחדש .5

 .חזור על הליך ההתקנה עבור כל התוכנות שברצונך להתקין

 
 יש לעמוד בדרישות WinDVD Creatorלצורך התקנה של תוכנת 

עיין בהוראות , WinDVD Creatorכדי להתקין את  .כונן מיוחדות
 .InterVideo WinDVD Creatorיחד עם תקליטור המסופקות 
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 )הפעלה אוטומטית (AutoPlayהפעלת 

המפעילה או , אפשרות ההפעלה האוטומטית היא אפשרות בחלונות
 מפעילה תוכנית או משמיעה Autorunתכונת  .Autorunמשביתה את תכונת 

כברירת  . לכונן ודלת הכונן נסגרתרצועה בדיסק ברגע שהדיסק מוכנס
 .מופעלת במחשב המחברת) AutoPlay(תכונת ההפעלה האוטומטית , מחדל

עיין , או להפעילה אם אינה פעילה AutoPlay כדי להשבית את תכונת
בתיעוד מערכת ההפעלה שלך או בקר באתר האינטרנט של מיקרוסופט 

 .http://www.microsoft.com בכתובת

 DVD אזוריות של שינוי הגדרות

ניתן לשנות את ההגדרות האזוריות של הכונן חמש   :זהירות
 .פעמים בלבד

ההגדרה האזורית שתבחר בפעם החמישית תהפוך להגדרה  
 .DVD-האזורית הקבועה של כונן ה

 מספר שינויי הקוד האזורי שנותר מוצג בשדה 
Remaining Times Until Permanent)  מספר פעמים

המספר בשדה  .WinDVDבחלון ) ה הקבועהשנותר עד להגדר
 .שיהפוך להיות השינוי הקבוע, זה כולל את השינוי החמישי

 
 הכוללים קבצים המעוגנים בזכויות יוצרים כוללים DVDרוב תקליטורי 

הקודים האזוריים מסייעים להגן על זכויות יוצרים  .גם קודים אזוריים
 .בכל העולם

זורי רק אם הקוד האזורי שעל  הכולל קוד אDVDתוכל להפעיל 
 . שלךDVD-התקליטור תואם להגדרות האזוריות בכונן ה

, אם הקוד האזורי בתקליטור אינו תואם להגדרות האזוריות של הכונן
 Playback Of Content From This Region Is Not"מוצגת ההודעה 

Permitted) "בשעת הכנסת ) הפעלת תוכן מאזור זה אינה מורשית
עליך לשנות את ההגדרה האזורית , להפעלת התקליטור .ור לכונןהתקליט
באמצעות מערכת  DVD ניתן לשנות הגדרות אזוריות של. DVD-של כונן ה

 .מסוימים DVD ההפעלה או באמצעות נגני

'www.microsoft.com
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 שימוש במערכת ההפעלה

 :כדי לשנות את ההגדרות באמצעות מערכת ההפעלה
 המחשב' > 'התחל'ות ידי בחירה באפשר-פתח את מנהל ההתקנים על .1

 > 'מאפיינים'לחץ לחיצה ימנית על החלון ובחר באפשרות  .'שלי
 .'מנהל ההתקנים' > 'חומרה'הכרטיסייה 

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על , 'DVD/CD-ROMכונני 'בחר  .2
ולאחר מכן ,  שאת ההגדרות האזוריות שלו ברצונך לשנותDVD-כונן ה

 .'מאפיינים'בחר באפשרות 

 .'DVD אזור'את השינויים הרצויים בכרטיסיה בצע  .3

 .'אישור'בחר  .4

עיין במרכז העזרה והתמיכה של מערכת ההפעלה , לקבלת מידע נוסף
 .חלונות

 WinDVD-שימוש ב

 :WinDVDכדי לשנות את ההגדרות האזוריות של הכונן באמצעות 
 : באמצעות אחת השיטות הבאותWinDVDפתח את  .1

 .ההודעות באזור WinDVDבחר בסמל נגן  
 InterVideo WinDVD > 'כל התוכניות' > 'התחל'בחר  

InterVideo WinDVD <. 
 .WinDVDלחץ לחיצה ימנית על חלון נגן  .2

 ).הגדרות ('Setup'בחר באפשרות  .3

 .בחר את הלחצן עבור האזור הרצוי .4

 .'אישור'בחר  .5

  אחרתDVDשימוש בתוכנת 

  שונה DVD כדי לשנות את ההגדרות האזוריות בכונן באמצעות נגן
 .עיין בתיעוד המצורף לנגן, WinDVD-מ
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פתיחת יישומי מולטימדיה של חלונות המוגדרים 
 כברירת מחדל

לחץ ,  המוגדר כברירת מחדל במחשבDVD-כדי לפתוח את יישום נגן ה 
 . DVDעל לחצן 

לחץ לחצן , יקה המוגדר כברירת מחדלזכדי לפתוח את יישום נגן המו 
 .יקה זהמו

או , יקה בחלונותז או של לחצן מוDVDכדי לשנות את הפונקציה של לחצן 
יקה המוגדרים כברירת ז או נגן המוDVD-כדי לשנות את יישום נגן ה

, 8פרק ב)" בדגמים נבחרים בלבד(לחצני הפעלה מהירה "ראה סעיף , מחדל
 ".ר של התוכנה ותוכנת מערכתעדכונים ושחזו"

יקה יש פונקציות נוספות כאשר המחשב כבוי או ז ולחצן המוDVDללחצן 
לחצן "ראה סעיף , DVDלסיכום הפונקציות של לחצן  .נמצא במצב תרדמה

DVD "לסיכום הפונקציות של לחצן המוזיקה".זיהוי רכיבים", 1פרק ב  ,
 ".ביםזיהוי רכי", 1פרק ב" לחצן המוזיקה"ראה סעיף 
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5  
 אלחוט

 )בדגמים נבחרים בלבד(

 תכונות אלחוט
או התקן אלחוטי של / ו802.11אם המחשב שלך כולל התקן אלחוטי מסוג 

Bluetooth ,יש לך מחשב אלחוטי. 
 לרשתות תקשורת מקומיות 802.11ניתן לחבר מחשב אלחוטי מסוג  

כגון , בבית ובמקומות ציבוריים, במשרדי החברה) WLAN(אלחוטיות 
נקודות  .מלונות ואוניברסיטאות, בתי קפה, מסעדות, ופהשדות תע

 .חמות הן מקומות ציבוריים שבהם תוכל לקבל גישה לרשת אלחוטית
או חפש באינטרנט את רשימת , )ISP(פנה לספק שירותי האינטרנט 

 .הנקודות החמות הקרובות אליך
 יכול להתחבר להתקנים אלחוטיים Bluetoothמחשב אלחוטי מסוג  

, טלפונים, כגון מחשבי מחברת, Bluetooth -התומכים באחרים 
  .רמקולים ומצלמות, אוזניות, מדפסות
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 פקדי אלחוט
המחשב כולל לחצן שבאמצעותו ניתן להפעיל ולהשבית התקנים אלחוטיים 

 ונורות אלחוט שמציינות מה מצב ההתקנים Bluetooth- ו802.11מסוג 
  802.11אלחוטיים מסוג הפעלת התקנים , כברירת מחדל .האלחוטיים

  . ונורות האלחוט מתבצעת עם הדלקת המחשבBluetooth-ו
 . ונורת האלחוט באיור הבא מוצג לחצן האלחוט 

 

ייתכן שהמחשב האלחוטי שלך , בנוסף ללחצן האלחוט ולנורות האלחוט
להפעיל , לכבות, כולל את פקדי התוכנה הבאים המאפשרים להדליק

 :ולהשבית את ההתקנים האלחוטיים

 
 פקד אלחוט תיאור

באפשרותך להדליק ולכבות התקנים אלחוטיים מסוג 
למידע נוסף על  .ד בנפרBluetooth- ו802.11

מצבי "ראה , Wireless Assistant-השימוש ב
 ."הפעלה של התקנים אלחוטיים

 Wirelessכלי העזר 
Assistant)  בדגמים

 ).נבחרים בלבד

הפעלה והשבתה של התקנים אלחוטיים מסוג 
 .Bluetooth- ו802.11

פקדי התקנים אלחוטיים 
 Setupבכלי העזר 
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  802.11התקנים אלחוטיים מסוג 
 )בדגמים נבחרים בלבד(

תוכל לגשת לרשת תקשורת , 802.11באמצעות התקן אלחוטי מסוג 
 LANשבדרך כלל נהוג לכנותה רשת אלחוטית רשת (מקומית אלחוטית 

שמורכבת ממחשבים ואביזרים אחרים המקושרים , )WLANאלחוטית או 
  .ידי נתב אלחוטי או נקודת גישה אלחוטית-על

 WLAN של חברה או נקודת WLANכגון רשת ,  גדולותWLANרשתות  
שיכולות , משתמשות בדרך כלל בנקודות גישה אלחוטיות, ציבורית

ויכולות ליצור הפרדה בין , לטפל במספר גדול של מחשבים ואביזרים
  .פונקציות רשת קריטיות

 של משרד ביתי קטן משתמשים בדרך כלל בנתב WLANברשת  
חיבור חלוק טיים וחוטיים לשמאפשר לכמה מחשבים אלחו, אלחוטי

 .מדפסת וקבצים ללא רכיבי חומרה או תוכנה נוספים, לאינטרנט
יכולים להחליף זה את נתב אלחוטי  ונקודת גישה אלחוטיתהמונחים 

  .זה
 :802.11קיימים שלושה יישומים מקובלים של התקנים אלחוטיים מסוג 

 802.11b  
 802.11b/g 
 802.11a/b/g 

 יכולים לתמוך באחד או יותר מתוך שלושה 802.11מחשבים עם התקני 
  :תקני תעשייה

 802.11b ,תומך בקצב העברת נתונים של עד , התקן הפופולרי הראשון
11 Mbps 2.4 ופועל בתדר GHz. 

 802.11g  54תומך בקצב העברת נתונים של עד Mbpsופועל בתדר  
2.4 GHz. 802.11 התקןg WLAN 802.11 תואם לאחור בהתקנים שלb, 

 .כך שהם יכולים לפעול באותה רשת
 802.11a  54תומך בקצב העברת נתונים של עד Mbpsופועל בתדר  

5 GHz.  802.11a 802.11 -אינו תואם לb 802.11-וg.  
זיהוי "ראה , סוג ההתקן האלחוטי שמותקן במחשב שלךזיהוי למידע על 

 ."802.11התקן אלחוטי מסוג 
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  בביתWLANהגדרת רשת 

 WLAN של מיקרוסופט תומכת בתצורת XPה חלונות מערכת ההפעל
 .Zero Client Configurationבאמצעות התכונה 

דרושים לך פריטי ,  ולהתחבר לאינטרנט בביתWLANכדי להגדיר רשת 
 :הציוד הבאים

שירות אינטרנט במהירות גבוהה , )  או כבליםDSL(מודם פס רחב  
 ).ISP(ק שירותי אינטרנט שנרכש מספ

 .) נרכש בנפרד(נתב אלחוטי  

 .שמראהו משתנה בהתאם לדגם, המחשב האלחוטי שלך  

האיור הבא מציג דוגמה של התקנת רשת אלחוטית שלמה המחוברת 
  .לאינטרנט

 

ניתן לחבר מחשבים אלחוטיים וחוטיים נוספים , כדי להגדיל את הרשת
 .לקבלת גישה לאינטרנט, לרשת

פנה ליצרן ,  ביתיתWLANאם דרוש לך סיוע טכני בהתקנת רשת 
 . או לספק שירותי האינטרנט שלךבהנת

 
 



 אלחוט
 )בדגמים נבחרים בלבד(

 5-5 מדריך חומרה ותוכנה

 

  ביתיתWLANהתחברות לרשת 

 : ביתיWLANכדי להתחבר לחיבור 
,  מותקנים802.11ודא שכל הדרייברים הדרושים להתקן אלחוטי מסוג  

  . מוגדר כראוי802.11ושההתקן האלחוטי מסוג 
כל , 802.11אם אתה משתמש בהתקן אלחוטי משולב מסוג 

וההתקן מוגדר מראש , הדרייברים הדרושים מותקנים

 .ומוכן לשימוש

כאשר ההתקן האלחוטי  . פועל802.11ודא שההתקן האלחוטי מסוג  
הדלק את , אם נורות האלחוט כבויות .נורות האלחוט דולקות, פועל

מצבי "ראה , הדלקה של התקן אלחוטיעל למידע  .ההתקן האלחוטי
 ".הפעלה של התקנים אלחוטיים

 .עיין בתיעוד הנתב, לקבלת הוראות .מותקן ומוגדר כהלכהודא שהנתב  
  של מיקרוסופט XP חלונות של' חיבור רשת אלחוטית'השתמש בתכונה  

בחר , תכונה זועל למידע נוסף  .WLANכדי לחבר את המחשב לרשת 
 .'עזרה ותמיכה' > 'התחל'

 נוספים משתנה בהתאם WLANהטווח הפונקציונלי לחיבורי 
ליצרן הנתב ולהפרעות ,  במחשב שלךWLANליישום רשת 
 .ידי קירות ומכשירים אלקטרוניים אחרים-שנגרמות על

 
 : ביתיתWLANהתחברות לרשת על למידע נוסף 

עיין במידע שקיבלת מספק שירותי האינטרנט ובתיעוד המצורף לנתב  
  . אחרWLANהאלחוטי ולציוד 

 > 'התחל'שורים לאתרי האינטרנט המופיעים תחת עיין במידע ובקי 
 .'עזרה ותמיכה'
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  ציבוריתWLANהתחברות לרשת 

–או חפש באינטרנט את רשימת רשתות , פנה לספק שירותי האינטרנט
WLANאתרי אינטרנט שמפרסמים רשתות  . הציבוריות הקרובות אליך
WLAN ציבוריות כוללות את Cisco Hotspot Locator,  Hotspotlist 

 .Geektools-ו
ההודעה ,  ציבוריתWLANכאשר אתה נמצא בטווח של רשת 

. מוצגת בתחתית מסך המחשב' חיבור רשת אלחוטי'האינטראקטיבית 
 בדוק את העלות ודרישות החיבור בכל אחד מהמיקומים של רשתות

WLAN הציבוריות. 

 שימוש בתכונות אבטחה של אלחוט

 WLANאו ניגש לרשת , ך ביתית משלWLANכאשר אתה מגדיר רשת 
הקפד תמיד לוודא שתכונות אבטחה מוגדרות להגנה על , ציבורית קיימת

משתמש אלחוטי לא , WLANאם לא תפעיל אבטחה ברשת  .WLANרשת 
מורשה יוכל לגשת לנתונים שלך ולהשתמש בחיבור שלך לאינטרנט ללא 

 .ידיעתך
-Wi-Fi Protected Access (WPA)רמות האבטחה הנפוצות ביותר הן 

Personalו -Wired Equivalent Privacy (WEP).  בנוסף להפעלת הצפנת
עליך להשתמש באחת או , בנתב WEP או WPA-Personal אבטחה מסוג

 :יותר משיטות האבטחה הבאות
 .והסיסמה המוגדרים כברירת מחדל) SSID(שנה את שם הרשת  
 .השתמש בחומת אש 
 .בחר הגדרות אבטחה בדפדפן האינטרנט 
 . בנתבMACפעל סינון כתובות ה 
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 802.11זיהוי התקן אלחוטי מסוג 

ייתכן שיהיה עליך לדעת מה השם של ההתקן האלחוטי המשולב מסוג 
כדי לזהות התקן אלחוטי משולב מסוג  . שמותקן במחשב שלך802.11
802.11: 

  :הצג את השמות של התקני הרשת במחשב שלך .1

 .'המחשב שלי' > 'התחל'בחר  .א

 .'המחשב שלי' ימנית על חלון לחץ לחיצה .ב

 > 'מנהל ההתקנים' > 'חומרה'הכרטיסייה  > 'מאפיינים'בחר  .ג
 .'מתאמי רשת'

 : ברשימה המוצגת802.11זהה את התקן האלחוטי מסוג  .2
, wireless LAN כולל את המונחים 802.11ציון התקן אלחוטי מסוג  

WLAN 802.11 או. 
 ייתכן שהמחשב שלך ,802.11אם לא מופיע כל התקן אלחוטי מסוג  

או שהדרייבר של התקן זה לא , אינו כולל התקן אלחוטי כזה
 .מותקן כראוי

 איתור תקלות בהתקנים

 .'עזרה ותמיכה > ''התחל'בחר , למידע נוסף בנושא איתור תקלות
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  Bluetoothהתקנים אלחוטיים של 
 )בדגמים נבחרים בלבד(

שמחליפה , לטווח קצר אלחוטי מספק תקשורת אלחוטית Bluetoothהתקן 
תקשורת באמצעות כבלים פיזיים המחברים באופן מסורתי בין התקנים 

 אלקטרוניים כגון
 .נקודות גישה לרשת 
 ).מחשבי כף יד, ניידים, שולחניים(מחשבים  
 ).טלפונים חכמים, אלחוטיים, סלולריים(טלפונים  
 ).מצלמה, מדפסת(התקני הדמיה  
 ).רמקולים, אוזניות(התקני שמע  

 באמצעות סמלים Bluetooth for Windowsההתקנים מיוצגים בתוכנת 
 .גרפיים שמדמים את התכונות הפיזיות שלהם

 : מציעה את הפונקציות הבאותBluetooth for Windowsתוכנת 
 הפעלת החלפה של –) PIM(העברת פריטים באמצעות ניהול מידע אישי  

 הערות והודעות בין ,פריטי לוח שנה, קובצי מידע כגון כרטיסי ביקור
 .Bluetooth-מחשבים והתקנים התומכים ב

 Bluetooth בין התקן אלחוטי של PIM סנכרון נתוני - PIMסנכרון  
 .Bluetooth-מחשב כף יד או טלפון סלולרי התומכים ב, ומחשב מחברת

 הפעלת החלפה של קבצים בין מחשבים או התקנים –העברת קבצים  
 .Bluetooth-התומכים ב

  אפשרות ליצירת רשת –) פרופיל רשת אזורית אישית( לרשת גישה 
תכונה  . או יותרBluetoothהכוללת שני התקני ) לעמית-עמית(הוק -אד

 לגשת לרשת מרוחקת Bluetoothזו מספקת מנגנון שמאפשר להתקן 
נקודות הגישה לרשת יכולות להיות  .באמצעות נקודת גישה לרשת

, הוק קבוצתיות-או רשתות אד, ות מסורתיLANנקודות גישה לנתוני 
 .שמייצגות קבוצה של התקנים המחוברים רק זה לזה
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 . לאינטרנטBluetooth חיבור התקני –חיוג לרשת  
 Bluetooth העברת נתונים דרך קישור – Bluetoothיציאה טורית של  

 . וירטואליתCOMבאמצעות יציאת 
רכב או במחשב  אפשרות לשימוש ביחידת דיבורית מובנית ל–דיבורית  

יחידה זו מאפשרת ליצור חיבור . מחברת המשמש כיחידת דיבורית
אלחוטי לטלפון סלולרי ומתפקדת כמנגנון קלט ופלט של שמע בטלפון 

 .Bluetoothסלולרי של 
  יצירת חיבור אלחוטי בין מצלמה התומכת–הדמיה בסיסית  
מה ניתן לשלוט במצל . אחריםBluetooth לבין התקני Bluetooth-ב

ולהעביר תמונות ממצלמה לאחסון במחשב , מרחוק באמצעות מחשב
 .או להדפסה

,  אחריםBluetooth מספק חיבור אלחוטי להתקני - מכונה-אדם-התקן 
 .התקני משחקים והתקני ניטור מרחוק, התקני הצבעה, כגון מקלדות

 המאפשר למחשב נייד לשלוח או לקבל Bluetooth מספק חיבור –פקס  
 .Bluetoothבאמצעות טלפון סלולרי או מודם של הודעת פקס 

יצירת חיבור אלחוטי בין מערכת ראש למחשב מחברת  –מערכת ראש  
מערכת הראש משמשת כמנגנון קלט ופלט שמע של  .או לטלפון סלולרי

 .ומגדילה את יכולות הניידות, המחשב
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 מצבי הפעלה של התקנים אלחוטיים
  802.11 מפעיל ומשבית התקנים אלחוטיים מסוג לחצן האלחוט 

, כברירת מחדל .Wireless Assistant בשילוב עם כלי העזר Bluetooth-ו
 ונורת האלחוט  Bluetooth או 802.11 התקנים אלחוטיים מסוג

 .מופעלים עם הדלקת המחשב

 
נה מחברת את המחשב שלך באופן הדלקה של התקן אלחוטי אי

ראה , WLANלמידע על הגדרת  .WLANאוטומטי לרשת 
 .)"בדגמים נבחרים בלבד (802.11התקנים אלחוטיים מסוג "
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  : כוללים שני מצבי הפעלהBluetooth- ו802.11התקנים אלחוטיים מסוג 
 מופעל 
 מושבת 

ניתן גם להפעיל ולהשבית את ההתקנים האלחוטיים באמצעות לחצן 
ניתן גם להפעיל ולהשבית את ההתקנים האלחוטיים בכלי העזר  .האלחוט

Setup.  

 Wireless Assistant -לא ניתן להשתמש בלחצן האלחוט או ב
לשליטה בהתקנים האלחוטיים כאשר הם מושבתים בכלי העזר 

Setup. 

תוכל , כאשר ההתקנים האלחוטיים מופעלים באמצעות לחצן האלחוט
 כדי להדליק או לכבות את ההתקנים Wireless Assistant-להשתמש ב

 להפעיל אותם לפני עליך, כאשר ההתקנים האלחוטיים מושבתים .בנפרד
 .Wireless Assistantשתוכל להדליק או לכבות אותם באמצעות 

גבי -הנח את המצביע על, כדי להציג את מצב ההתקנים האלחוטיים שלך
 Wireless Assistantופתח את ,  באזור ההודעותWireless Assistantסמל 
 .ידי לחיצה כפולה על הסמל באזור ההודעות-על

 מתייחס אל התקן אלחוטי מסוג Wireless Assistantכלי העזר 
 . אלחוטיתLAN ורשת WLAN כאל רשת 802.11

 
Wireless Assistantמושבת'או ' כבוי', 'דולק' מציג את מצב ההתקן כ'.  

 :Wireless Assistant על למידע נוסף 
לה על הסמל באזור ידי לחיצה כפו- עלWireless Assistantפתח את  .1

 .ההודעות

 .עזרהלחץ על הלחצן  .2

 
 Wireless Assistant -לא ניתן להשתמש בלחצן האלחוט או ב

לשליטה בהתקנים האלחוטיים כאשר הם מושבתים בכלי העזר 
Setup. 
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 הדלקת ההתקנים

 אם וגם  :בצע את הפעולה הבאה
 סמל לחץ לחיצה ימנית על .1

Wireless Assistant 
 .באזור ההודעות

בחר את ההתקן או  .2
ההתקנים שברצונך 

 .להדליק

אם ההתקנים  
, האלחוטיים כבויים

לחיצה על לחצן 
האלחוט משביתה את 

הלחצן  .שני ההתקנים
לא מדליק את 

 .ההתקנים

ברצונך להדליק את 
אחד ההתקנים או 

 את שניהם

 Wireless 
Assistant מראה 

 WLANשהן 
 והן (802.11)

Bluetoothכבויים  
נורת האלחוט כבויה 

 .לחץ על לחצן אלחוט .1
ההתקנים חוזרים למצבם (

 )*.דולק או כבוי, הקודם
אם ההתקנים האלחוטיים  .2

לחץ לחיצה ימנית , כבויים
 Wirelessעל סמל 

Assistant באזור 
 .ההודעות

 בחר את ההתקן או .3
ההתקנים שברצונך 

 .להדליק

ברצונך להדליק את 
אחד ההתקנים או 

 את שניהם

 Wireless 
Assistant מראה 

 והן WLANשהן 
Bluetooth 
 מושבתים

נורת האלחוט כבויה 

לחץ לחיצה ימנית על סמל  .1
Wireless Assistant 

 .באזור ההודעות
בחר את ההתקן שברצונך  .2

 .להדליק

ברצונך להדליק את 
 כבויההתקן ה

 Wireless 
Assistant מראה 

שהתקן אחד דולק 
 וההתקן השני כבוי

נורת האלחוט דולקת 

 .לחיצה על הלחצן לא מדליקה את שני ההתקנים*

 
אם ברצונך שההתקנים האלחוטיים שלך יידלקו עם הדלקת 

עליך להדליק אותם לפני ביצוע כיבוי או הפעלה מחדש , המחשב
 .של המחשב



 אלחוט
 )בדגמים נבחרים בלבד(

 5-13 מדריך חומרה ותוכנה

 

 כיבוי והשבתה של ההתקנים

 אם וגם  :בצע את הפעולה הבאה

ברצונך להשבית את  .לחץ על לחצן אלחוט
 שני ההתקנים

 Wireless 
Assistant מראה 

 והן WLANשהן 
Bluetoothדולקים  

לחץ לחיצה ימנית על סמל  .1
Wireless Assistant 

 .באזור ההודעות

בחר את ההתקן או  .2
.ים שברצונך לכבותההתקנ

ברצונך לכבות את 
אחד ההתקנים או 

 את שניהם

נורת האלחוט דולקת 

ברצונך להשבית את  .לחץ על לחצן אלחוט
 שני ההתקנים

 Wireless 
Assistant מראה 

 והן WLANשהן 
Bluetoothכבויים  

נורת האלחוט כבויה 

ברצונך להשבית את  .*לחץ על לחצן אלחוט
 שני ההתקנים

 Wireless 
Assistant מראה 

שהתקן אחד דולק 
 וההתקן השני כבוי

לחץ לחיצה ימנית על סמל  .1
Wireless Assistant 

 .באזור ההודעות

בחר את ההתקן שברצונך  .2
 .לכבות

ברצונך לכבות את 
 ההתקן הדולק

נורת האלחוט דולקת 

אם השבתת ההתקנים האלחוטיים מתבצעת במצב שבו לא שני ההתקנים *
, צה נוספת על לחצן האלחוט מחזירה את ההתקנים למצב הקודםלחי, דולקים

  .דולק או כבוי
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6  
 אבטחה

 תכונות אבטחה

 
ייתכן  .פתרונות האבטחה מיועדים לשמש כגורמים מרתיעים

שגורמים מרתיעים אלה לא ימנעו לחלוטין טיפול לא ראוי 
 .במחשב או גניבה של המחשב

 
על מידע , תכונות האבטחה המסופקות עם המחשב יכולות להגן על המחשב

בהתאם לאופן השימוש במחשב ולמיקום  . מפני מגוון סיכוניםועל נתונים
  .ייתכן שחלק מתכונות האבטחה אינן דרושות, שבו תשתמש במחשב

, מומלץ מאוד לפעול בהתאם להליכים המתוארים בהמשך מדריך זה
 :לשימוש בפריטים הבאים

 וירוס-תוכנת אנטי 
 עדכונים של מערכת ההפעלה חלונות 
  חומת אשתוכנת 

הטבלה הבאה ,  חלונות לאמצעי האבטחה של מערכת ההפעלה שלבנוסף
רוב  .יכולה לסייע לך להחליט באילו תכונות אבטחה נוספות להשתמש

  .Setupתכונות האבטחה הנוספות הללו ניתנות להגדרה בכלי העזר 
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 כדי להגן מפני השתמש בתכונת אבטחה זו

 QuickLock  

 *Setupסיסמת הפעלה בכלי העזר  

  לא מורשה במחשבשימוש

*Setupסיסמת מנהל מערכת בכלי העזר   Setupגישה לא חוקית לכלי העזר 
 )f10) (הגדרות(

תכונת אבטחה התקנים בכלי העזר 
Setup* 

אתחול לא מורשה מתוך כונן אופטי 
 או כונן תקליטונים 

 וירוסי מחשב Norton AntiVirusתוכנת 

 חומת אשתוכנת  

ה חלונותעדכונים של מערכת ההפעל 

 גישה לא מורשית לנתונים

*Setupסיסמת מנהל מערכת בכלי העזר   גישה לא מורשית להגדרות 
 ולפרטי Setup בכלי העזר BIOS-ה

 זיהוי אחרים של המערכת

בשימוש עם כבל (חריץ כבל אבטחה 
 )אבטחה אופציונלי

ראה , למידע נוסף על חריץ כבל האבטחה
 ".כבל אבטחה אופציונלי"

  מורשית של המחשבהסרה לא

הגישה לכלי עזר .  הוא כלי עזר שאינו פועל בסביבת חלונותSetupכלי העזר *
 . כאשר המחשב מופעל או מופעל מחדשf10ידי הקשה על -זה מתבצעת על

עליך להשתמש במקשים של מחשב המחברת , Setupבעת שימוש בכלי העזר 
  .כדי לנווט ולבחור אפשרויות
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QuickLock  
QuickLockידי הצגת חלון הכניסה של מערכת - מגן על המחשב שלך על

לא ניתן , כאשר חלון הכניסה למערכת ההפעלה מוצג .ההפעלה חלונות
לגשת למחשב עד להזנת סיסמת משתמש של חלונות או סיסמת מנהל של 

 .חלונות

עליך להגדיר סיסמת משתמש , QuickLockלפני שתוכל להשתמש בתכונת 
עיין , להגדרת סיסמה של חלונות. יסמת מנהל של חלונותשל חלונות או ס

 > 'התחל'ידי בחירה באפשרות -על, במרכז העזרה והתמיכה המקוון
 .'עזרה ותמיכה'

 :בצע את הפעולה הבאה

 .fn+f6הקש , QuickLockהפעלת ל 
הזן סיסמת משתמש של חלונות או סיסמת , QuickLock-ליציאה מ 

 .מנהל מערכת של חלונות

 ושל מערכת Setup של כלי העזר סיסמאות
 ההפעלה חלונות

בכל פעם שאתה קובע  .ברוב תכונות האבטחה נעשה שימוש בסיסמאות
 .הרחק מהמחשב, רשום אותה ואחסן אותה במקום בטוח, סיסמה

ותכונות האבטחה של מערכת  Setup תכונות האבטחה של כלי העזר
יתן להפעיל בחלונות לא נ, לדוגמה .עצמאיההפעלה חלונות פועלות באופן 

שים לב לשיקולים  ).הגדרות (Setupהתקן שהפעלתו בוטלה בכלי העזר 
 :הבאים הקשורים לסיסמאות

  .Setup מוגדרות בכלי העזר Setupסיסמאות של כלי העזר  

  . מוגדרות במערכת ההפעלה חלונותסיסמאות של חלונות 

רו אם תשכח את סיסמת ההפעלה ואת סיסמת מנהל המערכת שהוגד 
לא תוכל להפעיל את המחשב או לשחזר את פעולתו , Setupבכלי העזר 

פנה לשירות לקוחות או לשותף השירות לקבלת מידע  .ממצב תרדמה
 .נוסף
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 ולסיסמת מנהל מערכת של Setupלסיסמת מנהל מערכת של כלי העזר  
סיסמת מנהל מערכת של חלונות אינה  .חלונות יש פונקציות שונות

וסיסמת מנהל מערכת של , Setupבלת גישה לכלי העזר יכולה לשמש לק
  . אינה יכולה לספק גישה ברמת מנהל לתוכן המחשבSetupכלי העזר 

לא , Setupאם תשכח את סיסמת מנהל המערכת שהוגדרה בכלי העזר  
 .Setupתהיה לך אפשרות גישה לכלי העזר 

ר הטבלה הבאה מפרטת סיסמאות נפוצות הנמצאות בשימוש בכלי העז
Setupעל למידע נוסף  .ומתארת את תפקידן,  ובמערכת ההפעלה חלונות

עזרה ' > 'התחל'בחר , כגון סיסמאות שומר מסך, סיסמאות של חלונות
 .'ותמיכה

 
סיסמאות של כלי העזר  פונקציה

Setup 

 Setup. Administrator passwordהגנה על הגישה לכלי העזר 
 )סיסמת מנהל מערכת(

 לתוכן המחשב כאשר הגנה על הגישה
מופעל מחדש או מחדש פעולה , המחשב דולק
 .ממצב תרדמה

 סיסמת הפעלה

 סיסמאות חלונות פונקציה

הגנה על גישה לתוכן המחשב ברמת מנהל 
 .מערכת במערכת ההפעלה חלונות

 *סיסמת מנהל

 *סיסמת משתמש .הגנה על גישה לחשבון משתמש של חלונות

 כאשר הגנה על הגישה לתוכן המחשב
המחשב מחדש פעולה ממצב המתנה או 

 .משחזר את פעולתו ממצב תרדמה

 סיסמת המתנה

עזרה ' > 'התחל'בחר , הגדרת סיסמה של מערכת ההפעלה חלונותעל למידע *
 .'ותמיכה
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 תיאום סיסמאות

 ולסיסמת מנהל מערכת של Setupלסיסמת מנהל מערכת של כלי העזר 
מת מנהל מערכת של חלונות אינה יכולה סיס .חלונות יש פונקציות שונות

 Setupוסיסמת מנהל מערכת של , Setupלשמש לקבלת גישה לכלי העזר 
  .אינה יכולה לספק גישה ברמת מנהל לתוכן המחשב

 ושל מערכת ההפעלה חלונות פועלות Setupהסיסמאות של כלי העזר 
 תוצג  כאשרSetupעליך להשתמש בסיסמה של כלי העזר  .באופן בלתי תלוי

ובסיסמה של חלונות כאשר תתבקש , Setupלך הנחיה להזין את סיסמת 
 :לדוגמה.להזין את הסיסמה של חלונות

יש להזין את סיסמת , Setupאם מוגדרת סיסמת הפעלה של כלי העזר  
בעת הפעלתו , בעת הדלקת המחשב) לא את סיסמת חלונות(ההפעלה 

 .מחדש או בעת שחזור פעולה ממצב תרדמה

יש להזין את סיסמת המתנה , גדרת סיסמת המתנה של חלונותאם מו 
בעת חידוש ) Setupלא את סיסמת ההפעלה של כלי העזר (של חלונות 

 .פעולה ממצב המתנה או בעת שחזור פעולה ממצב תרדמה

 בחירת סיסמה

 יכולה לשמש עבור Setupאותה סיסמה המשמשת כסיסמה של כלי העזר 
בכפוף ,  או עבור סיסמת חלונותSetupסיסמה אחרת של כלי העזר 

 :להגבלות הבאות

 אותיות או 8עד כלשהו  יכולה להכיל צירוף Setupסיסמה של כלי העזר  
 .והיא אינה תלוית רישיות, ספרות

 באמצעות אותם Setupיש לקבוע ולהזין את הסיסמה של כלי העזר  
 שהוגדרה באמצעות Setupסיסמה של כלי העזר , לדוגמה .מקשים
 הספרות במקלדת לא תזוהה אם תזין אותה לאחר מכן מקשי

 .באמצעות מקשי הספרות בלוח הספרות המשובץ



 אבטחה

 מדריך חומרה ותוכנה 6-6

 

 Setupסיסמת מנהל מערכת של כלי העזר 
 מספקת הגנה על הגדרות Setupסיסמת מנהל מערכת של כלי העזר 

לאחר  .Setupהתצורה ועל נתוני זיהוי המערכת שהוזנו בכלי העזר 
 .Setupסמה זו כדי להיכנס לכלי העזר יש להזין סי, הגדרתה

 סיסמת מנהל מערכת

על אף , אינה ניתנת להחלפה עם סיסמת מנהל מערכת של חלונות 
  .ששתי הסיסמאות יכולות להיות זהות

 .שינויה או מחיקתה, הזנתה, אינה מוצגת בעת הגדרתה 
, לדוגמה .יש להגדיר אותה ולהזין אותה באמצעות אותם מקשים 

שהוגדרה באמצעות מקשי הספרות במקלדת לא , ערכתסיסמת מנהל מ
תזוהה אם תזין אותה לאחר מכן באמצעות מקשי הספרות בלוח 

 .הספרות המשובץ
והיא ,  אותיות וספרות8עד כלשהו צירוף  סיסמת הפעלה יכולה לכלול 

 .אינה תלויה רישיות
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 הגדרת סיסמת מנהל מערכת

העזר -באמצעות כלימשתנה או נמחקת , סיסמת מנהל מערכת מוגדרת
Setup) הגדרות.(  

 :כדי לנהל סיסמה זו

, ידי הדלקה או הפעלה מחדש של המחשב- עלSetupפתח את כלי העזר  .1
 מוצגת בפינה השמאלית Setup בזמן שההודעה של f10והקשה על 

 .התחתונה של המסך

> ) אבטחה (Securityהשתמש במקשי החצים כדי לבחור  .2
Administrator Password) ולאחר מכן הקש , )יסמת מנהל מערכתס

enter. 
הקלד את הסיסמה בשדות , כדי להגדיר סיסמת מנהל מערכת 

Enter New Password) ו) הזן סיסמה חדשה-Confirm New 
Password) ולאחר מכן הקש ) אשר סיסמה חדשהenter. 

הקלד את הסיסמה הנוכחית , כדי לשנות סיסמת מנהל מערכת 
הקלד את , )הזן סיסמה נוכחית (Enter Current Passwordבשדה 

הזן סיסמה  (Enter New Passwordהסיסמה החדשה בשדה 
) אשר סיסמה חדשה (Confirm New Passwordובשדה ) חדשה

 .enterולאחר מכן הקש 
הקלד את הסיסמה הנוכחית , כדי למחוק סיסמת מנהל מערכת 

 enter 4ולאחר מכן הקש , )הזן סיסמה (Enter passwordבשדה 
  .פעמים

 ולאחר f10הקש , Setupכדי לשמור את ההעדפות ולצאת מכלי העזר  .3
  .מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך

 .העדפותיך ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש
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 הזנת סיסמת מנהל מערכת

באמצעות (הקלד את הסיסמה , הזנת סיסמהכאשר תוצג לך בקשה ל
ולאחר מכן הקש , )להגדרת הסיסמהאותם מקשים שבהם השתמשת 

enter.  יהיה עליך ,  ניסיונות כושלים להזנת סיסמת מנהל המערכת3לאחר
 .להפעיל מחדש את המחשב ולנסות שוב

 Setupסיסמת הפעלה של כלי העזר 
 . מונעת שימוש לא מורשה במחשבSetupסיסמת ההפעלה של כלי העזר 

, פעם שמדליקים את המחשביש להזין אותה בכל , לאחר הגדרת סיסמה זו
סיסמת  .מפעילים אותו מחדש או משחזרים את פעולתו ממצב תרדמה

 :הפעלה

 .שינויה או מחיקתה, הזנתה, אינה מוצגת בעת הגדרתה 
, לדוגמה .יש להגדיר אותה ולהזין אותה באמצעות אותם מקשים 

סיסמת הפעלה שהוגדרה באמצעות מקשי הספרות במקלדת לא תזוהה 
תה לאחר מכן באמצעות מקשי הספרות בלוח ספרות אם תזין או

 .משובץ
והיא ,  אותיות וספרות8סיסמת הפעלה יכולה לכלול כל צירוף של עד  

 .אינה תלויה רישיות
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 הגדרת סיסמת הפעלה

העזר הגדרות -משתנה או נמחקת באמצעות כלי, סיסמת הפעלה מוגדרת
  .המחשב

 :כדי לנהל את הסיסמה
, ידי הדלקה או הפעלה מחדש של המחשב- עלSetupפתח את כלי העזר  .1

 מוצגת בפינה השמאלית Setup בזמן שההודעה של f10והקשה על 
 .התחתונה של המסך

> ) אבטחה (Securityהשתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות  .2
Power-On password) ולאחר מכן הקש , )סיסמת הפעלהenter. 

 מה בשדותהקלד את הסיס, כדי להגדיר סיסמת הפעלה 
Enter New Password) ו) הזן סיסמה חדשה-Confirm New 

Password) ולאחר מכן הקש ) אשר סיסמה חדשהenter. 
הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה , כדי לשנות סיסמת הפעלה 

Enter Current Password) הקלד את , )הזן סיסמה נוכחית
הזן סיסמה  (Enter New Passwordהסיסמה החדשה בשדה 

) אשר סיסמה חדשה (Confirm New Passwordובשדה ) חדשה
 .enterולאחר מכן הקש 

הקלד את הסיסמה הנוכחית בשדה , כדי למחוק סיסמת הפעלה 
Enter Current Password) הקש , )הזן סיסמה נוכחיתenter 4 

 .פעמים
 ולאחר f10הקש , Setupכדי לשמור את ההעדפות ולצאת מכלי העזר  .3

  .ראות המוצגות על המסךמכן בצע את ההו

 .העדפותיך ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש

 הזנת סיסמת הפעלה

באמצעות (הקלד את הסיסמה , הזנת סיסמהכאשר תוצג לך בקשה ל
 ולאחר מכן הקש, )אותם מקשים שבהם השתמשת להגדרת הסיסמה

enter.  עליך לכבות את ,  ניסיונות כושלים להזנת הסיסמה3לאחר
 .להדליק אותו מחדש ולנסות שוב, בהמחש
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 Setupאבטחת התקנים של כלי העזר 
, Setupבכלי העזר ) אבטחת התקנים (Device Security  בתפריט

 .באפשרותך להשבית או להפעיל כונן אופטי או כונן תקליטונים

 :Setupכדי להשבית או להפעיל מחדש התקני מערכת בכלי העזר 

, ידי הדלקה או הפעלה מחדש של המחשב- עלSetupפתח את כלי העזר  .1
 מוצגת בפינה השמאלית Setup בזמן שההודעה של f10והקשה על 

 .התחתונה של המסך

ולאחר , )אבטחת התקנים (Device Security> ) אבטחה (Securityבחר  .2
 .enterמכן הקש 

 :לאחר מכן .השתמש במקשי החצים כדי לבחור פריט .3
י לשנות את מצב השדה של  כדf6 או f5הקש , כדי לבטל פריט 

 .enterולאחר מכן הקש ) בטל (Disable-הפריט ל
 כדי לשנות את מצב השדה f6 או f5הקש , כדי להפעיל פריט מחדש 

 .enterולאחר מכן הקש ) הפעל (Enable-של הפריט ל
 .enterהקש , כאשר מוצגת הנחיה לאישור ההעדפות שבחרת .4

 ולאחר f10הקש , Setupכדי לשמור את ההעדפות ולצאת מכלי העזר  .5
  .מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך

 .העדפותיך ייכנסו לתוקף לאחר שהמחשב יופעל מחדש
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 וירוס-תוכנת אנטי
לעבודה ברשת או , כשאתה משתמש במחשב לשליחת דואר אלקטרוני

 .אתה עלול לחשוף את המחשב לווירוסים, לקבלת גישה לאינטרנט
, עלולים להשבית את מערכת ההפעלהוירוסים התוקפים מחשבים 

 .או לגרום להם לפעול בצורה לא תקינה, יישומים במחשב או את כלי עזר
, להשמיד אותם, וירוס יכולה לאתר את רוב הווירוסים-תוכנת אנטי

  .ובמרבית המקרים לתקן את הנזק שהם גרמו

 מומלץ מאוד להשתמש בתוכנת , כדי להגן על המחשב מפני וירוסים
יש לעדכן את תוכנת , כדי לספק הגנה נגד וירוסים חדשים. וירוס-אנטי
 .וירוס-האנטי

השימוש על למידע נוסף  . מותקנת מראש במחשבNorton AntiVirusתוכנת 
 :ועדכון תוכנה זו Norton AntiVirus בתוכנת

עזרה ' > Norton AntiVirus > 'כל התוכניות' > 'התחל'בחר  >>
 .'ותמיכה
 :ירוסים במחשבועל למידע נוסף 

  .'עזרה ותמיכה' > 'התחל'בחר  .1

  .'חיפוש'בשדה ' וירוסים'הקלד  .2

 .enterהקש  .3
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 XPעדכוני אבטחה קריטיים עבור חלונות 
 

, כדי להגן על המחשב מפני פרצות אבטחה ווירוסי מחשב  :זהירות
העדכונים הקריטיים של מיקרוסופט ברגע כל מומלץ להתקין את 
 על Windows Updateליך להפעיל את ע, בנוסף .שתקבל התראה

להתקנת העדכונים המומלצים האחרונים של , בסיס חודשי
 .מיקרוסופט

 
 Critical Security Updates forייתכן שלמחשב שלך מצורף דיסק בשם 

Windows XP)  עדכוני אבטחה קריטיים עבור חלונותXP( , שכולל עדכונים
  .ל המחשבנוספים שפורסמו לאחר קביעת התצורה ש

עדכוני אבטחה קריטיים כדי לעדכן את המערכת באמצעות הדיסק שמכיל 
 :XPעבור חלונות 

הדיסק מפעיל באופן אוטומטי את תוכנית ( .הכנס את הדיסק לכונן .1
 ).ההתקנה

 .פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להתקנת כל העדכונים .2
 ).תהליך זה עשוי להימשך דקות אחדות(

 .הוצא את הדיסק .3

עדכונים נוספים עבור מערכת ההפעלה ועבור תוכנות אחרות המותקנות 
כדי להבטיח  .במחשב שלך עשויים להיות זמינים לאחר רכישת המחשב

השתמש בקישור לעדכון תחת , את התקנת כל העדכונים במחשב שלך
 .'עזרה ותמיכה' > 'התחל'

תוכל . תעדכונים לחלונות וליישומים של מיקרוסופט מתפרסמים מעת לע
וכן באמצעות , להשיג עדכונים עתידיים באתר האינטרנט של מיקרוסופט

 .הקישור לעדכון במרכז העזרה והתמיכה



 אבטחה

 6-13 מדריך חומרה ותוכנה

 

 תוכנת חומת אש
לעבודה ברשת או לגישה , בעת שימוש במחשב לשליחת דואר אלקטרוני

מחשב באשר אליך ולאנשים לא מורשים יכולים לגשת למידע , לאינטרנט
מומלץ להשתמש בתוכנת , כדי להגן על פרטיותך .ים בוולנתונים המאוחסנ

 .חומת אש

חומות אש .  תוכנה המשמשת לניטור התעבורה במחשבהיא אש חומת
 התעבורה מתבצע באמצעות ניטור. אחדות מנטרות גם תעבורה יוצאת

התראות אוטומטיות וממשקי משתמש ,  ודיווחרישום כגון ונותתכ
 . האש של חומתהתצורה המשמשים לקביעת

עיין בתיעוד חומת . המחשב שלך מגיע עם תוכנת חומת אש מותקנת מראש
 .האש או פנה ליצרן חומת האש

 
בתנאים מסוימים עלולה חומת האש לחסום את הגישה למשחקי 

או , לשבש את השיתוף במדפסות או בקבצים ברשת, אינטרנט
כדי לפתור  .לחסום קבצים מורשים המצורפים לדואר אלקטרוני

בצע את , השבת זמנית את חומת האש, הבעיה באופן זמניאת 
כדי לפתור את  .וחזור והפעל את חומת האש, המשימה הרצויה
 .שנה את הגדרת התצורה של חומת האש, הבעיה באופן קבוע
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 כבל אבטחה אופציונלי

 
ייתכן  .פתרונות האבטחה מיועדים לשמש כגורמים מרתיעים

שגורמים מרתיעים אלה לא ימנעו לחלוטין טיפול לא ראוי 
 .במחשב או גניבה של המחשב

 
 :להתקנת כבל אבטחה

 .כרוך את כבל האבטחה מסביב לחפץ יציב כלשהו .1

 . למנעול הכבל הכנס את המפתח  .2

ולאחר מכן נעל את , הכנס את מנעול הכבל לחריץ כבל האבטחה  .3
 .מנעול הכבל באמצעות המפתח
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7  
 שדרוגים והחלפות של 
 רכיבי חומרה

 חיבורי התקנים

 חיבור התקן לחשמל

 :כדי לחבר את המחשב להתקן חיצוני אופציונלי המגיע עם כבל חשמל
 .ודא שההתקן כבוי .1

בהתאם להוראות יצרן , חבר את ההתקן לשקע או ליציאה במחשב .2
 .ההתקן

 .ח מוארק כהלכה"חבר את כבל החשמל של ההתקן לשקע ז .3

 .את ההתקןהדלק  .4

, המחובר כראוי ליציאת הצג אינו מציג תמונה, אם צג אופציונלי
 . כדי למתג את התמונה לצגfn+f4נסה ללחוץ על המקש החם 

 מיתוג תמונות"ראה סעיף , מיתוג תמונותעל למידע נוסף 
)fn+f4 "(מקלדת ולוח המגע", 2פרק ב." 

 
 :חיצוני המחובר לחשמל מהמחשבכדי לנתק התקן 

 .כבה את ההתקן .1

 .נתק את ההתקן מהמחשב .2
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 USBחיבור התקן 

 רק כאשר מערכת USBניתן להשתמש בהתקן המחובר למחשב באמצעות 
 .ההפעלה חלונות פועלת במחשב

USB (Universal Serial Bus) ,אפיק טורי אוניברסלי הוא ממשק חומרה ,
, מדפסת, כונן, עכבר, USBן מקלדת כגו, המשמש לחיבור התקן חיצוני

 .סורק או רכזת למחשב או להתקן עגינה אופציונלי
והיא יכולה להיות מחובר , רכזת משמשת כהתקן לחיבור התקנים למחשב

 במחשב המחברת או USB ליציאת USBניתן לחבר רכזות . לחשמל או לא
 ,USBכזות תומכות במספר משתנה של התקני ר .לרכזות אחרות

 .במערכת USBות להגדלת מספר התקני ומשמש

 .יש לחבר רכזות הפועלות באמצעות חשמל למקור מתח חיצוני 
, במחשב USBכזות שאינן פועלות באמצעות חשמל יתחברו ליציאת ר 

 .או ליציאה ברכזת המחוברת למקור מתח
, USB 2.0- במחשב תומכות בהתקנים התואמים לUSB- יציאות ה3

 .USB 1.0- ובהתקנים התואמים לUSB 1.1-בהתקנים התואמים ל
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 1394חיבור התקן 

 רק כאשר מערכת 1394ניתן לחבר התקן למחשב באמצעות יציאה 
 .ההפעלה חלונות פועלת במחשב

IEEE 1394 מולטימדיה במהירות חומרה שיכול לשמש לחיבור הוא ממשק 
מצלמות דיגיטליות , סורקים. למחשב, או התקן אחסון נתונים, גבוהה

 .1394 ומצלמות וידאו דיגיטליות מחייבים בדרך כלל שימוש בחיבור
ייתכן שיהיה עליך לטעון דרייברים ספציפיים להתקן ותוכנות נוספות לפני 

ספציפית תוכנה על למידע  . מסוימים1394שתוכל להשתמש בהתקני 
 .עיין בתיעוד ההתקן או באתר האינטרנט של יצרן או ספק ההתקן, להתקן

 .IEEE 1394aתומכת בהתקני , המודגמת להלן,  של המחשב1394יציאת 
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 חיבור התקן תקשורת

אלחוט ", 5פרק ראה , קן אלחוטי אופציונלילמידע על השימוש בהת
 .)"בדגמים נבחרים בלבד(

כדי לחבר את ' אתחול שירות רשת'השימוש בתכונה על למידע נוסף 
, במהלך האתחול) PXE) Preboot Execution Environmentהמחשב לשרת 

, 8פרק ב" שימוש בתכונות של כלי עזר להתקנה מתקדמת"ראה סעיף 
 ".ל התוכנה ותוכנת מערכתעדכונים ושחזור ש"

 > התחלבחר , חיבורי אלחוט וחיבורי רשת, חיבורי מודםעל למידע נוסף 
הכולל , מספק מידע על תקשורת' עזרה ותמיכה'כלי העזר  .עזרה ותמיכה

ערכות לימוד ואשפים שיסייעו לך באיתור תקלות הקשורות , הוראות
 .למגוון חיבורים שונים

 כרטיסי זיכרון דיגיטלי
תן להשתמש בכרטיס זיכרון דיגיטלי רק כאשר במחשב פועלת מערכת ני

כרטיסי זיכרון דיגיטליים משמשים בדרך כלל לאחסון  .ההפעלה חלונות
 .במצלמות וידאו ובהתקני כף יחד אחרים, דיגיטלי במצלמות

  :חריץ המדיה הדיגיטלית במחשב יכול לתמוך ברכיבים

 Memory Stickו -Memory Stick Pro 
 xD-Picture (XD)יס כרט 
 MultiMediaCard 
 SmartMedia (SM)כרטיס  
 Secure Digital (SD)כרטיס זיכרון  

קבצים המאוחסנים בכרטיס זיכרון כך שיפתח תוכל להגדיר את המחשב 
תוכל להגדיר כרטיס זיכרון דיגיטלי , לדוגמה .דיגיטלי בדרכים שתציין

לקבלת  .בום להיפתח עם מצגת שקופיות של הצילומים המאוחסני
, 4פרק ב)" הפעלה אוטומטית (AutoPlayהפעלת "ראה סעיף , הוראות

 ."מולטימדיה"
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 שימוש בנורת חריץ מדיה דיגיטלית

נורת חריץ המדיה הדיגיטלית נדלקת כאשר מתבצעת גישה לכרטיס זיכרון 
נורת חריץ המדיה הדיגיטלית נכבית כאשר כרטיס  .דיגיטלי שהוכנס

או כאשר חריץ המדיה הדיגיטלית , כנס הופך ללא פעילזיכרון דיגיטלי שהו
 .ריק
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 הכנסת כרטיס זיכרון דיגיטלי

:כדי למנוע גרימת נזק למחברים של כרטיס זיכרון דיגיטלי  :זהירות
 בעת התקנה כרטיס זיכרון דיגיטלי בחריץ הפעל כוח מינימלי 

 .המדיה הדיגיטלית

אל תזיז או תעביר את המחשב ממקום למקום כאשר קיים  
 .כרטיס זיכרון דיגיטלי בתוך חריץ המדיה הדיגיטלית

 
 :כדי להכניס כרטיס זיכרון דיגיטלי

ומחברי , אחוז בכרטיס המחשב כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלה .1
 .ם לכיוון המחשבהכרטיס פוני

החלק בעדינות את הכרטיס לתוך חריץ המדיה הדיגיטלית עד שייכנס  .2
 ).הכרטיס יבלוט מעט החוצה( .למקומו כראוי
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 הסרת כרטיס זיכרון דיגיטלי

 :זיכרון דיגיטליכדי להסיר כרטיס 
 .סגור את כל היישומים והשלם את כל הפעלויות המשתמשות בכרטיס .1

 בחלון ההעתקה 'ביטול'לחץ על לחצן , כדי לעצור את העברת הנתונים(
 ).של מערכת ההפעלה חלונות

 .בשולחן העבודה של חלונותהמחשב שלי בחר את סמל  .2

 בחר ולאחר מכן, לחץ לחיצה ימנית על הכונן המוקצה לכרטיס .3
אך הוא לא ישתחרר , פעולת הכרטיס תופסק( .'שליפה'באפשרות 

 ).מחריץ המדיה הדיגיטלית

 .החלק את הכרטיס החוצה מתוך החריץ .4
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 PCכרטיסי 
במחשב פועלת מערכת ההפעלה  רק כאשר PCניתן להשתמש בכרטיס 

 .חלונות
הוא אביזר בגודל כרטיס אשראי המיועד לעמוד במפרטים  PCרטיס כ

 PCMCIA (Personal Computer Memory Card Internationalתקניים של 
Association.(  ניתן להשתמש בכרטיסי מחשב כדי להוסיף תמיכה במודם

תקשורת אלחוט או במצלמה או תמיכה ב, וכן להוסיף נפח אחסון, או בקול
 .דיגיטלית

 סיביות מסוג 32 של PC של המחשב תומך בכרטיס PC-חריץ כרטיס ה
Type I או Type II (CardBus), או בכרטיס PC סיביות16 של . 

אל תתקין את , PC-כדי לשמר את התמיכה בכל כרטיסי ה  :זהירות
 PCטיס ידי יצרן כר-כל התוכנות או את תוכנות התמיכה שסופקו על

 מנחה אותך להתקין PC-אם התיעוד המצורף לכרטיס ה .ספציפי
 :דרייברים

 .התקן רק דרייברים המתאימים למערכת ההפעלה חלונות 

שירותי , כגון שירותי כרטיסים, אל תתקין תוכנות אחרות 
Socketשייתכן כי יצרן הכרטיס צירף ,  או תוכנות תמיכה

 .PC-לכרטיס ה
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 PCהכנסת כרטיס 

 :PC-כדי למנוע גרימת נזק למחברי כרטיס ה  :זהירות
  לתוך חריץ כרטיס PCהפעל מעט כוח בעת הכנסת כרטיס  

 .PC-ה

הימנע מהזזה או מהעברת המחשב ממקום למקום כאשר  
 .PCמותקן בו כרטיס 

 
ומחברי ,  כשהצד עם התווית פונה כלפי מעלהPC-אחוז בכרטיס ה .1

 .הכרטיס פונים לכיוון המחשב

 .למקומוכראוי לק בעדינות את הכרטיס לתוך החריץ עד שייכנס הח .2

 

 



 שדרוגים והחלפות של 
 רכיבי חומרה

 מדריך חומרה ותוכנה 7-10

 

  והסרתוPCהפסקת פעולתו של כרטיס 

עצור את , כדי למנוע אובדן נתונים או נפילת מערכת  :זהירות
 .ני הסרתו לפPC-פעולת כרטיס ה

 
מאפשרת חיסכון , גם כשאינו נמצא בשימוש, PCהשבתת כרטיס 
 .בצריכת חשמל

 
 : או להסירוPCכדי להפסיק את פעולתו של כרטיס 

ידי -סגור את כל היישומים והשלם את כל הפעולות הנתמכות על .1
 :בצע את הפעולה הבאה .כרטיס המחשב

הסרת חומרה 'בחר בסמל , PC את פעולתו של כרטיס כדי לעצור 
כדי ( .PC-ולאחר מכן בחר את כרטיס ה,  בשורת המשימות'בטוחה

לחץ לחיצה ימנית על , 'הסרה בטוחה של חומרה'להציג את סמל 
הסתר 'נקה את תיבת הסימון , 'מאפיינים'בחר , שורת המשימות

  ).'אישור'בחר ולאחר מכן ', סמלים לא פעילים
, הפסק את פעולתו כמתואר לעיל, PC-י להסיר את כרטיס הכד 

 .2ולאחר מכן המשך לצעד 
ייתכן שיהיה עליך ללחוץ ( . PC-לחץ על הלחצן לשליפת כרטיס ה .2

ולאחר מכן ללחוץ שוב , פעם אחת על הלחצן כדי לשחרר את הלחצן
 ).PC-כדי לשחרר את כרטיס ה

 . PC-נות את כרטיס ההוצא בעדי .3
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 כוננים

 הוספת כונן למערכת

סוג  .הדיסק הקשיח והכונן האופטי הם תכונות סטנדרטיות של המחשב
 .גם המחשבהכונן האופטי משתנה בהתאם לד

ידי חיבורו לאחת מיציאות -ניתן להוסיף כונן אופטי אופציונלי למערכת על
USB ניתן  .בהתאם להוראות המפורטות בתיעוד הכונן, 1394 או ליציאת

 המהווה PCאף להגדיל את קיבולת הדיסק הקשיח באמצעות כרטיס 
 ןכגון כרטיס זיכרו, או באמצעות כרטיס זיכרון דיגיטלי, כונן-מיקרו

Secure Digital (SD). 

 IDEשימוש בנורת כונן 

פעילות של דיסק קשיח פנימי או פעילות של כונן אופטי מצוינת באמצעות 
  .IDE (Integrated Drive Electronics)נורת 
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 טיפול בכוננים

 :ולמנוע אובדן נתונים, כדי למנוע נזק למחשב או לכונן  :רותזהי
אלא לצורך תיקון או , אין להסיר את הדיסק הקשיח הפנימי 

החלפת הדיסק ", להוראות עיין בסעיף הבא בפרק זה .החלפה
 ."הקשיח הפנימי

כדי  .פריקת חשמל סטטי עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים 
הקפד על שני כללי , שב או לכונןלמנוע נזק מחשמל סטטי למח

פרוק מגופך חשמל סטטי לפני הטיפול ) 1( :הזהירות הבאים
) 2(-ו, בכונן באמצעות מגע בעצם מתכתי המחובר להארקה

מניעת נזק על לקבלת מידע נוסף  .הימנע ממגע במחברי הכונן
פריקת חשמל "עיין בפרק , כתוצאה מפריקת חשמל סטטי

 .חות ותקנותהוראות בטיבמדריך " סטטי

בעת  .הפעלת כוח מיותר עלולה לגרום נזק למחברי הכונן 
 .הפעל כוח רק במידה הדרושה, הכנסת כונן למקומו

 .אל תפיל אותו .טפל בכונן בזהירות 

הימנע מחשיפת הדיסק הקשיח או כונן התקליטונים להתקנים  
מוצרים : מוצרים עם שדות מגנטיים כוללים .בעלי שדות מגנטיים

התקני  .צגים ורמקולים, סרטי וידאו וקלטות שמעלמחיקת 
אבטחה עם שדות מגנטיים כוללים שערי בטיחות בשדות 

התקני בטיחות בנמלי תעופה  .תעופה והתקנים לגילוי מתכות
, על פי רוב כשהם מונחים על גבי מסוע, הבודקים מטעני יד

והם לא יגרמו , משתמשים בקרני רנטגן במקום בכוחות מגנטיים
 .לדיסק הקשיח או לכונן התקליטוניםנזק 

 .הימנע מהתזת חומרי ניקוי על הכונן 

 .הימנע מחשיפת הכונן לנוזלים או לטמפרטורות קיצוניות 

ארוז אותו באריזה המקנה לו הגנה , לצורך משלוח כונן בדואר 
רשום על  .טמפרטורות קיצוניות ולחות, טלטלות, מפני חבטות

 ".שביר"החבילה 
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 יסק הקשיח הפנימיהחלפת הד

הסר את  .הדיסק הקשיח שבתא הדיסק הקשיח הוא דיסק קשיח פנימי
 .הדיסק הקשיח הראשי לצורך תיקון או החלפה בלבד

אין , למניעת הפסקת פעולת המערכת ואובדן נתונים  :זהירות
 :להתחיל בהליך זה לפני ביצוע הצעדים הבאים

ם וכבה את סגור את כל היישומים הפתוחי, שמור את עבודתך 
אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב  .המחשב
ולאחר , הדלק את המחשב במערכת ההפעלה חלונות, תרדמה

  .מכן כבה אותו דרך מערכת ההפעלה

 .נתק את כל ההתקנים החיצוניים המחוברים למחשב 

נתק את המחשב ממקור המתח החיצוני והסר את ערכת  
 .הסוללות

 
" החלפת ערכת סוללות"ראה סעיף , כת הסוללותלהוראות להסרת ער

 ".צריכת חשמל", 3פרק ב
 :להחלפת הדיסק הקשיח הפנימי

 .הפוך את המחשב כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה .1

 .שחרר את שני בורגי האבטחה של הדיסק הקשיח .2
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כדי להסיר את כיסוי הדיסק הקשיח ולחשוף את לשונית הדיסק  .3
הרם אותו ,  לכיוון צד שמאלהחלק קלות את הכיסוי , הקשיח 

  .כלפי מעלה והרחק אותו מהמחשב

 

 

 
משוך את לשונית הדיסק הקשיח כלפי , כדי להסיר את הדיסק הקשיח .4

 ולאחר מכן הרם אותו ,  כדי לשחרר את הדיסק הקשיחמעלה 
  .שיחוהוצא אותו מתא הדיסק הק

 

 

 



 שדרוגים והחלפות של 
 רכיבי חומרה

 7-15 מדריך חומרה ותוכנה

 

הטה את קצה המחבר של הדיסק , כדי להכניס דיסק קשיח חלופי .5
ולאחר מכן הנח את הדיסק הקשיח בתא ,  כלפי מטההקשיח 

 .ב במקומו כראוי עד שיתייש, הדיסק הקשיח

 

 :החזר את כיסוי הדיסק הקשיח למקומו .6

 . על תא הדיסק הקשיחהנח את הכיסוי  .א

עד שיתיישב , כיסוי לכיוון צד ימין של המחשבהחלק בעדינות את ה .ב
 .במקומו 
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 .הדק את שני בורגי האבטחה של הדיסק הקשיח .7
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 זיכרון
ייתכן , בהתאם לדגם המחשב שברשותך .במחשב יש שני חריצי זיכרון

  .החלפה-מכילים מודול זיכרון בר, או שניהם, שאחד מחריצי הזיכרון

 הגדלת נפח הזיכרון

 במחשב ) תזיכרון גישה אקראי (RAM-תוכל להגדיל את נפח זיכרון ה
ידי החלפת -או על, ידי הוספת מודולי הזיכרון לחריצי זיכרון ריקים-על

 .מודולי זיכרון מותקנים
מערכת ההפעלה חלונות מגדילה את שטח , RAMלאחר הגדלת נפח זיכרון 

  זיכרון לפני שתגדיל את נפח .הדיסק הקשיח המוקצה לקובץ התרדמה
י בדיסק הקשיח לקובץ מומלץ לוודא שיש מספיק מקום פנו, RAM-ה

  .תרדמה גדול יותר
 : במערכתRAM-כדי להציג את נפח זיכרון ה 

 .'עזרה ותמיכה' > 'התחל'לחץ על , בחלונות

לתצוגה של נפח הזיכרון הפנוי בדיסק הקשיח וגם של נפח הזיכרון  
 :הנדרש לצורך קובץ התרדמה

 > ביצועים ותחזוקה > לוח הבקרה > הגדרות > התחלבחר , בחלונות
 .תרדמההכרטיסייה  > סמל אפשרויות צריכת חשמל

 
 כמות השטח הפנוי בדיסק הקשיח נקבעת לפי השטח התפוס 

ידי קובצי הנתונים וקובצי התוכנה של מערכת ההפעלה -על
 .חלונות
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 הסרה או הכנסה של מודול זיכרון
 

ישה לתא הזיכרון גה, סכנת התחשמלותכדי למנוע   :אזהרה
תא הסוללה ותא הדיסק הקשיח , תא הזיכרון .מותרת רק בהליך זה

 .הם התאים הפנימיים היחידים שהמשתמש רשאי לגשת אליהם
רשאי , הדורשים שימוש בכלי עבודה כלשהו, לכל התאים האחרים

 .לגשת רק שותף שירות

!

 
כבה את , למניעת סכנת התחשמלות או נזק למחשב  :אזהרה

נתק את כבל המתח והסר את ערכת הסוללות לפני , מחשבה
 .התקנת כרטיס זיכרון

!

 
כדי למנוע נזק לרכיבים אלקטרוניים כתוצאה מפריקה של   :זהירות

פרוק מגופך חשמל סטטי , לפני התחלת פעילות זו :חשמל סטטי
על לקבלת מידע נוסף  .בנגיעה בחפץ מתכתי המחובר להארקה

פריקת "עיין בפרק , ריקת חשמל סטטימניעת נזק כתוצאה מפ
 .הוראות בטיחות ותקנותבמדריך " חשמל סטטי

 
 .שמור את עבודתך וסגור את כל היישומים הפתוחים .1

 .כבה את המחשב .2

הדלק את , אם אינך בטוח אם המחשב כבוי או נמצא במצב תרדמה
ולאחר מכן כבה אותו דרך מערכת , המחשב במערכת ההפעלה חלונות

  .ההפעלה

 .נתק את כל ההתקנים החיצוניים המחוברים למחשב .3

 .נתק את המחשב ממקור המתח החיצוני .4

 .הסר את ערכת הסוללות .5

צריכת ", 3פרק ב" החלפת ערכת סוללות"ראה סעיף , להוראות
 ".חשמל
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 .הפוך את המחשב כשחלקו התחתון פונה כלפי מעלה .6

הרם את כיסוי תא הזיכרון והסר ,  בורגי תא הזיכרון 2שחרר את  .7
 .אותו 
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 .הסר או הכנס את מודול הזיכרון .8

 :כדי להסיר מודול זיכרון
הרכיב יתרומם ( .ודול הזיכרון פתח את התפסים משני צדי מ .א

 ).כלפי מעלה

ומשוך אותו בזהירות אל מחוץ לחריץ , אחוז בצדי כרטיס הזיכרון .ב
 .הזיכרון 

ארוז אותו באריזה נגד , כדי להגן על מודול הזיכרון לאחר הסרתו .ג
 .חשמל סטטי
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 :כדי להכניס מודול זיכרון
ישר את הקצה המחורץ של הכרטיס עם האזור המחורץ שבחריץ  .א

 .הכרטיס 

 הכנס את, אם אתה מכניס מודול זיכרון יחיד לתא זיכרון ריק
האיור הבא מציג מודול זיכרון שהוכנס ( .המודול לחריץ התחתון

 ).לחריץ השני של תא זיכרון שמכיל מודול זיכרון נוסף
דחף את ,  מעלות ממשטח תא הזיכרון45כשהכרטיס בזווית של  .ב

 .הכרטיס לתוך החריץ עד שהוא יתיישב כהלכה במקומו 

 .לתוך החריץ עד שהתפסים יינעלו במקומם דחף את הכרטיס  .ג
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ישר את הלשוניות בכיסוי תא הזיכרון עם , כדי לסגור את תא הזיכרון .9
, החלק את הכיסוי על תא הזיכרוןולאחר מכן , חריצי הכיסוי במחשב

 .עד שיתיישב במקומו כראוי 

 . הברגים של תא הזיכרון 2הדק את  .10

 

 

 
חבר מחדש את המחשב למקור , ערכת הסוללות למקומההחזר את  .11

 .מתח חיצוני ולאחר מכן הפעל אותו מחדש
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8  
 עדכונים ושחזור של התוכנה
 ותוכנת מערכת

 עדכוני תוכנה
וכדי להבטיח שהמחשב יישאר , כדי להפיק ביצועים מיטביים של המחשב

התקן את הגרסאות האחרונות של התוכנה , תואם לטכנולוגיות משתנות
 .שקיבלת עם המחשב ברגע שהן יוצאות לשוק

ד להגדיר נקודת מומלץ מאו, כמו בכל שינוי אחר שמבצעים בתוכנות
שחזור "ראה סעיף , להוראות .שחזור לפני שמתחילים בעדכון התוכנה

 . בהמשך פרק זה"המערכת

אתה עשוי לגלות שהדרך הקלה ביותר לעדכון התוכנות במחשב שלך היא 
 עזרה' > 'התחל'באמצעות הקישורים לעדכון התוכנה הנמצאים תחת 

 .'ותמיכה
המידע המשלים ,  מפורטות יותרפי הוראות-אם אתה מעדיף לעבוד על

 .המפורט בסעיפים הבאים עשוי לסייע לך

שם , ידי זיהוי קטגוריית המחשב שברשותך-התכונן לביצוע העדכון על .1
  .מספר המוצר והמספר הסידורי, המוצר

ידי זיהוי -על) זיכרון לקריאה בלבד (ROM-התכונן לעדכון זיכרון ה .2
 .ב המותקנות כעת במחשROM-גרסת זיכרון ה

 .HPמצא את העדכונים באתר האינטרנט של  .3

 .הורד את העדכונים והתקן אותם .4
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 הכנה לעדכון תוכנה

התייעץ עם מנהל הרשת שלך לפני התקנת , אם המחשב מחובר לרשת
 .ROMבמיוחד עדכוני , עדכוני תוכנה

 המחשבעל קבלת גישה למידע 

 :םתזדקק לנתונים הבאי, כדי לגשת לעדכונים למחשב המחברת שלך
 ).Notebook(קטגוריית המוצר היא מחשב מחברת  
מופיעים בתג ) S/N(ומספר סידורי ) P/N(מספר המוצר , שם המוצר 

 > 'התחל'הפרטים המופיעים על תג השירות מוצגים תחת  .השירות
 . וכן בתג השירות המודבק בתחתית המחשב'עזרה ותמיכה'

  של המחשבROM-גישה לנתוני זיכרון ה
 מאוחרות יותר ROM זמינים כוללים גרסאות ROM עדכוני כדי לקבוע אם

 . המותקנת כעתROMעליך לדעת מהי גרסת , מאלה המותקנות במחשב
 הקש על המקש החם,  מתוך חלונותROMכדי להציג פרטי  >>

fn+esc.  בתצוגתfn+esc ,גרסת ה-BIOS (basic input-output 
system)של המערכת מוצב כתאריך ה -BIOS.  מדגמי בחלק
כדי לנקות את  . מוצג בתבנית עשרוניתBIOS-תאריך ה, המחשב
 .escהקש על , התצוגה

 ).הגדרות (Setup בכלי העזר ROM-ניתן גם להציג את נתוני זיכרון ה
למידע על השימוש בכלי  . מתואר בסעיף זהROMההליך להצגת פרטי 

 . בהמשך פרק זה"Setupכלי העזר "ראה סעיף ,  Setupהעזר 
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 ):הגדרות (Setup בכלי העזר ROMהצגת פרטי ל
הדלק או הפעל מחדש את , )הגדרות (Setupהעזר -די לפתוח את כליכ .1

 בזמן שההודעה f10ולאחר מכן הקש , המחשב בחלונות
"Press <F10> to enter setup) " הקשF10 מוצגת ) כדי להיכנס להגדרות

 .בפינה השמאלית התחתונה של המסך

השתמש במקשי ,  לא נפתח כשמידע המערכת מוצגSetupאם כלי העזר  .2
,  נבחרMainכאשר תפריט ( ).ראשי (Mainהחצים כדי לבחור בתפריט 

 ). ופרטי מערכת מאחרים מוצגיםROMפרטי 

השתמש ,  בלי לשנות את ההגדרותSetupכדי לסגור את כלי העזר  .3
 Exit Discarding> ) יציאה (Exitבמקשי החצים כדי לבחור בתפריט 

Changes) ולאחר מכן הקש , )יציאה והתעלמות משינוייםenter. 
  ).המחשב מופעל מחדש למערכת ההפעלה חלונות(

 הורדה והתקנה של עדכון תוכנה

 מכווצות בקבצים דחוסים HPרוב התוכנות באתר האינטרנט של 
 מסוימים מגיעים ארוזים בקבצים ROMעדכוני  .SoftPaqsשנקראים 

 .RomPaqsדחוסים שנקראים 
רוב מארזי התוכנה הניתנים להורדה מהאינטרנט כוללים קובץ בשם 

Readme.txt . הקובץReadme.txtהוראות התקנה ומידע ,  כולל תיאורים
 Readme.txtקובצי  .בנושא פתרון תקלות של התוכנות הכלולות במארז

 .מתפרסמים באנגלית בלבד ROMPaqs-הכלולים ב

 :ורדה ולהתקנה שלהסעיפים הבאים מספקים הנחיות לה

 .ROMעדכון  

 .יישום, לדוגמה, ROM שמכילה עדכון שאינו עדכון  SoftPaqחבילת 
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 ROMהורדה והתקנה של עדכון 

הורד והתקן , למניעת נזק רציני למחשב או כשל בהתקנה  :זהירות
 רק כשהמחשב מחובר למקור מתח חיצוני תקין ROMעדכון 

 בזמן ROMן עדכון אל תוריד או תתקי( .ח"באמצעות מתאם ז
שהמחשב מעוגן בהתקן עגינה אופציונלי או מופעל באמצעות 

 :במהלך ההורדה וההתקנה ).סוללות
 .ח"אין לנתק את המחשב משקע ז 

 .אין לסגור את המחשב ואין להכניסו למצב המתנה או תרדמה 

 .כבל או חוט כלשהו, לחבר או לנתק התקן, להסיר, אין להתקין 

 ROMהורדת עדכון  
הכולל תוכנות למחשב המחברת , HPעבור לדף באתר האינטרנט של  .1

  .שלך
ולאחר מכן בחר קישור לעדכון , 'עזרה ותמיכה' > 'התחל'בחר  

  .תוכנה
 -או-

 : בכתובתHPבקר באתר האינטרנט של  
http://www.hp.com/support 

בצע את ההוראות המוצגות על המסך לזיהוי המחשב ולקבלת גישה  .2
 . שברצונך להורידROM-לעדכון ה

 :באזור ההורדה .3

, ROM-השם או רכיב מזהה אחר של עדכון ה, רשום את התאריך .א
 המותקנת כעת במחשב ROMשהתאריך שלו מאוחר יותר מגרסת 

ייתכן שמידע זה יידרש לך כדי לאתר את העדכון בשלב ( .שלך
 ).לאחר שתוריד אותו לדיסק הקשיח, מאוחר יותר

ירת המחדל או למיקום מותאם אישית רשום את הנתיב למיקום בר .ב
ייתכן ( .ROM-שאליו תתבצע הורדת חבילת ה, בדיסק הקשיח

 ). לאחר הורדתהROM-שיהיה עליך לגשת לחבילת זיכרון ה

בצע את ההוראות המקוונות להורדת הפריט שבחרת לדיסק  .ג
 .הקשיח

http://www.hp.com/support
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 ROMהתקנת עדכון  
ות המוצגות פעל בהתאם להורא . משתניםROMההליכים להתקנת זיכרון 
 :אם לא מוצגות הוראות .על המסך בתום ההורדה

', התחל'לפתיחת הסייר באמצעות לחצן  .פתח את הסייר של חלונות .1
 .'סייר חלונות' > 'עזרים' > 'כל התוכניות' > 'התחל'בחר 

 . אות הדיסק הקשיח > 'המחשב שלי'בחר , בחלון השמאלי של הסייר .2
בהתאם לנתיב , לאחר מכן. )Cכלל -אות הדיסק הקשיח היא בדרך(

עבור לתיקייה בדיסק הקשיח הכוללת את , שרשמת בשלב הקודם
 .העדכון

פתח את התיקייה ולאחר מכן לחץ לחיצה , כדי להתחיל בהתקנה .3
תהליך עדכון  (Filename.exe, לדוגמה. exeכפולה על הקובץ עם סיומת 

 ). יתחיל להתבצעROM-ה

 .צגות על המסךבצע את ההוראות המו, להשלמת ההתקנה .4

תוכל , לאחר שתוצג הודעה על כך שההתקנה הסתיימה בהצלחה
 .למחוק את הקובץ שהורדת מתיקיית היעד

 הורדה והתקנה של עדכון 
 ROM של SoftPaqשאינו 

 :ROM-לעדכון תוכנה מלבד זיכרון ה
ר המחשב  שמספק תוכנות עבוHPבקר בדף באתר האינטרנט של  .1

ולאחר , 'עזרה ותמיכה' > 'התחל'ידי בחירה באפשרות -על, שברשותך
בקר באתר האינטרנט של , לחלופין .מכן בחירת קישור לעדכון תוכנה

HPבכתובת : 

http://www.hp.com/support 

פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך כדי לזהות את המחשב  .2
 . שברצונך להורידSoftPaq-ולגשת ל

 

http://www.hp.com/support
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 :ר ההורדהבאזו .3

 SoftPaq -השעה או כל רכיב זיהוי אחר של ה, רשום את התאריך .א
ייתכן שמידע זה יידרש לך כדי לאתר את ( .שבכוונתך להוריד

 ).לאחר שתוריד אותו לדיסק הקשיח, העדכון בשלב מאוחר יותר

 שבחרת SoftPaq-פעל בהתאם להוראות המקוונות להורדת ה .ב
 .לדיסק הקשיח שלך

לפתיחת הסייר  .פתח את סייר חלונות, רדהלאחר השלמת ההו .4
 > 'עזרים' > 'כל התוכניות' > 'התחל'בחר ', התחל'באמצעות לחצן 

 .'סייר חלונות'

אות הדיסק  > המחשב שליבחר , בחלון השמאלי של סייר חלונות .5
 .C (< SWSetup בדרך כלל הדיסק המקומי(הקשיח המשמש כיעד 

 היא HP Webינטרנט של תיקיית היעד של רוב ההורדות מאתר הא
 אם לא תראה את הפריט שהורדת בתיקייה .SWSetupהתיקייה 
SWSetup , המסמכים שלי'חפש אותו בתיקייה'. 

בחר את השם או את המספר של חבילת התוכנה , בתיקיית היעד .6
 .שהורדת

תהליך . (Filename.exe, לדוגמה, exe.בחר את הקובץ עם סיומת  .7
 ).ההתקנה מתחיל

 .בצע את ההוראות המוצגות על המסך, תקנהלהשלמת הה .8

 
תוכל , לאחר שתוצג הודעה על כך שההתקנה הסתיימה בהצלחה

 .למחוק את הקובץ שהורדת מתיקיית היעד
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 שחזור תוכנה

 שחזור המערכת

אשר מאפשרת  חלונות שחזור מערכת הוא תכונה של מערכת ההפעלה
ביטול השינוי המזיק . שנעשו בתוכנת המחשב וגרמו נזקלבטל שינוים 

שבה ידי שחזור התוכנה למצבה בנקודת זמן שקדמה לשינוי -נעשה על
  .נקודת שחזורנקודת זמן זאת נקראת . פעלה התוכנה כשורה

מנהלי ההתקנים , של היישומים" צילומי מצב"נקודות שחזור מערכת הן 
, קודות שחזור בפרקי זמן קבועיםהמחשב שומר נ .וקובצי מערכת ההפעלה

ויכול לשמור נקודות שחזור נוספות בכל פעם שאתה משנה את ההגדרות 
 .האישיות או מוסיף רכיבי תוכנה או חומרה

שמירת נקודות שחזור נוספות באופן ידני מספקת הגנה נוספת על קובצי 
 :מומלץ לשמור באופן ידני נקודות שחרור. המערכת ועל הגדרות המערכת

לפני שאתה מוסיף לתוכנה או לחומרה תוספות מהותיות או משנה בהן  
 .שינוי מקיף

 .כשהמערכת פועלת בצורה תקינה, באופן תקופתי 
, לדוגמה .שחזור לנקודת שחזור כלשהי אינו משפיע על קובצי הנתונים

שחזור תוכנת המערכת למועד מוקדם יותר לא ישפיע על המסמכים או על 
כל נוהלי שחזור  .רוני ששמרת לאחר מועד זההודעות הדואר האלקט
 .המערכת הם הפיכים

 שמירת נקודת שחזור

 :כדי לשמור נקודת שחזור מערכת באופן ידני
  .'שחזור מערכת' > 'עזרה ותמיכה' > 'התחל'לחץ על  .1

  . ובצע את ההוראות המוצגות על המסך'יצירת נקודת שחזור'בחר  .2
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 שחזור לנקודת שחזור

 :מחשב לנקודת שחזורכדי לשחזר את ה
ודא שהמחשב מחובר למקור מתח חיצוני אמין באמצעות מתאם זרם  .1

 .חליפין

 .'שחזור מערכת' > 'עזרה ותמיכה' > 'התחל'לחץ על  .2

 ובצע את 'שחזר את המחשב שלי למועד מוקדם יותר'בחר באפשרות  .3
 .ההוראות המוצגות על המסך

 לחצני הפעלה מהירה 
 )דגמים נבחרים בלבד(

 הפעלה מהירה מאפשרים לך לפתוח יישום תוכנה באמצעות הקשה לחצני
 .אחת על מקש

 

, ניתן להקצות מחדש לחצן גישה קלה ליעד כלשהו באינטרנט או ברשת
 ניתן להקצות לחצן הפעלה מהירה ,לדוגמה .יישום תוכנה או קובץ נתונים

 לפתיחת
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 .דפדפן האינטרנט בדף אינטרנט מועדף 
 .Microsoft Wordכגון , יישום 
  .Excelכגון גיליון אלקטרוני של , מסמך 

רק , כשתבחר בערכה .ניתן לקבץ את הקצאות הלחצנים בערכות
ניתן להגדיר הקצאות לחצנים  .ההקצאות הכלולות בערכה זו יהיו פעילות

  .לשנות אותן או למחוק אותן בחלון לחצני הפעלה מהירה, ערכות נושאו
 :כדי לתכנת לחצן הפעלה מהירה

 > 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' > 'לוח הבקרה' > 'התחל'בחר  .1
  .'לחצני הפעלה מהירה'

תיקייה או אתר אינטרנט עבור , מסמך,  בחר יישום'מדיה'בכרטיסייה  .2
 .הלחצן שברצונך לתכנת מחדש

 Setupכלי העזר 
 להצגת מידע וביצוע ROMהוא כלי עזר מבוסס ) הגדרות (Setupכלי העזר 

שבו ניתן להשתמש גם כאשר מערכת ההפעלה אינה , התאמה אישית
  .פועלת או אינה נטענת

אבטחה והעדפות , כלי העזר מציג מידע על המחשב ומספק הגדרות אתחול
 .נוספות

פות ספציפיות מוצגות לפי נושאים הוראות צעד אחר צעד להגדרת העד
הליכים להגדרת העדפות אבטחה ,  לדוגמה .מוקדם יותר במדריך זה

 ".אבטחה", 6פרק מסופקים ב

 Setupפתיחת כלי העזר 

 ):הגדרות (Setupלפתיחת כלי העזר 
 .הדלק או הפעל מחדש את המחשב בחלונות .1

 ובזמן שההודעה, לפני שמערכת ההפעלה חלונות נפתחת .2
"Press <F10> to enter setup")  הקשF10מוצגת )  כדי להיכנס להגדרות

 .f10הקש , בפינה השמאלית התחתונה של המסך
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 Setupשינוי השפה של כלי העזר 

אם כלי העזר  .Setupההליך הבא מסביר כיצד לשנות את שפת כלי העזר 
Setupאם כלי העזר . 1התחל בצעד ,  לא פתוחSetup2התחל בצעד ,  פתוח. 

הדלק או הפעל מחדש את , )הגדרות (Setupהעזר -די לפתוח את כליכ .1
 בזמן שההודעה f10ולאחר מכן הקש , המחשב בחלונות

"Press <F10> to enter setup")  הקשF10 מוצגת ) כדי להיכנס להגדרות
 .בפינה השמאלית התחתונה של המסך

 ).מתקדם( Advancedהשתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריט  .2

ולאחר , כדי לבחור שפה) או השתמש במקשי החצים (f6 או f5 הקש .3
 .enterמכן הקש 

 כדי enterהקש , כאשר מוצגת הנחיה לאישור ההעדפות שבחרת .4
 .לשמור את העדפותיך

 ולאחר f10הקש , Setupכדי להגדיר את ההעדפות ולצאת מכלי העזר  .5
 העדפותיך ייכנסו לתוקף .מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך

 .לאחר שהמחשב יופעל מחדש בחלונות

 Setupניווט ובחירה בכלי העזר 

הוא אינו תומך ,  אינו כלי עזר המבוסס על חלונותSetupמאחר שכלי העזר 
 .ניווט ובחירה מתבצעים באמצעות המקשים .בלוח המגע

 .השתמש במקשי החצים, כדי לבחור תפריט או פריט תפריט 
לדוגמה כדי ,  לשנות מצב של שדהכדי לבחור פריט ברשימה נפתחת או 

 .f6- וf5השתמש במקשי החצים או במקשים , לבטל שדה/להפעיל
 .enterהקש , כדי לבחור פריט 
 .escהקש , כדי לסגור תיבת טקסט ולחזור לתצוגת התפריט 

 .f1הקש ,  פתוחSetupכדי להציג פרטי ניווט נוספים כאשר כלי העזר 
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 הצגת מידע מערכת

אם כלי  .Setupהבא מסביר כיצד להציג מידע מערכת בכלי העזר ההליך 
התחל ,  פתוחSetupאם כלי העזר . 1התחל בצעד ,  לא פתוחSetupהעזר 
 .2בצעד 

הדלק או הפעל מחדש את , )הגדרות (Setupהעזר -די לפתוח את כליכ .1
 בזמן שההודעה f10ולאחר מכן הקש , המחשב בחלונות

"Press <F10> to enter setup")  הקשF10 מוצגת ) כדי להיכנס להגדרות
 .בפינה השמאלית התחתונה של המסך

 Advanced-ו) ראשי (Mainהצג את מידע המערכת בתפריטים  .2
  ).מתקדם(

 כדי להציג את רוב נתוני מידע המערכת הזמינים בכלי העזר 
Setup , השתמש במקשי החצים כדי לבחור בתפריטMain) ראשי.( 

השתמש במקשי החצים כדי ,  זיכרון המסךכדי להציג מידע על 
 ).מתקדם( Advancedלבחור בתפריט 

השתמש ,  בלי לשנות את ההגדרותSetupכדי לסגור את כלי העזר  .3
 >) יציאה (Exitבמקשי החצים כדי לבחור בתפריט 

Exit Discarding Changes) ולאחר מכן , )יציאה והתעלמות משינויים
  ). למערכת ההפעלה חלונותהמחשב מופעל מחדש( .enterהקש 



 עדכונים ושחזור של התוכנה
 ותוכנת מערכת

 מדריך חומרה ותוכנה 8-12

 

 שחזור הגדרות ברירת המחדל 
 Setupשל כלי העזר 

ההליך הבא מסביר כיצד לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של כלי העזר 
Setup.  אם כלי העזרSetupאם כלי העזר . 1התחל בצעד ,  לא פתוחSetup 
 .2התחל בצעד , פתוח

ק או הפעל מחדש את הדל, )הגדרות (Setupהעזר -די לפתוח את כליכ .1
 בזמן שההודעה f10ולאחר מכן הקש , המחשב בחלונות

"Press <F10> to enter setup")  הקשF10 מוצגת ) כדי להיכנס להגדרות
 .בפינה השמאלית התחתונה של המסך

טען הגדרות ברירת  (Load Setup Defaults> ) יציאה (Exitבחר  .2
 .f10ולאחר מכן הקש , )מחדל

 enterהקש , מוצג) אישור ההגדרות( Setup Confirmationכאשר חלון  .3
  .כדי לשמור את ההעדפות

 ולאחר f10הקש , Setupכדי להגדיר את ההעדפות ולצאת מכלי העזר  .4
  .מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך

 מוגדרות כאשר ברצונך לצאת Setupהגדרות ברירת המחדל של כלי העזר 
נתוני  .קף לאחר הפעלה מחדש של המחשבונכנסות לתו, Setupמכלי העזר 

 .יישמרו, ROM-כולל מידע על גרסת ה, הזיהוי
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 Setupשימוש בתכונות מתקדמות של כלי העזר 

המומלצות לכל ) הגדרות (Setupמדריך זה מתאר את תכונות כלי העזר 
המומלצות , Setupתכונות של כלי העזר על למידע נוסף  .המשתמשים

שאליו ניתן ', מרכז העזרה והתמיכה'עיין ב, בדלמשתמשים מתקדמים בל
כדי לגשת למרכז העזרה  .לגשת רק כאשר המחשב נמצא בחלונות

 .עזרה ותמיכה> התחל בחר , והתמיכה
 הזמינות עבור משתמשים מתקדמים כוללות Setupתכונות כלי העזר 

אתחול שירותי רשת והגדרות להעדפות , בדיקה עצמית של הדיסק הקשיח
 .חולסדר האת
) LAN- כדי לבצע אתחול מ>F12> to boot from LAN"  ")>F12>"ההודעה 

המוצגת בפינה השמאלית של המסך בכל פעם שהמחשב מופעל או מופעל 
היא הנחיה לביצוע , או משחזר את פעולתו ממצב תרדמה, מחדש בחלונות

 .אתחול שירות רשת
כדי לשנות > ESC<הקש " ("Press <ESC> to change boot order"ההודעה 

המוצגת בפינה השמאלית של המסך בכל פעם שהמחשב ) את סדר האתחול
, או משחזר את פעולתו ממצב תרדמה, מופעל או מופעל מחדש בחלונות

 .היא הנחיה לשנות את סדר האתחול
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 Setupסגירת כלי העזר 

 . עם שמירת השינויים או ללא שמירתםSetupתוכל לסגור את כלי העזר 
 ולשמור את השינויים מתוך ההפעלה Setupר את כלי העזר כדי לסגו 

 :השתמש באחד מההליכים הבאים, הנוכחית
  . ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצגות על המסך,f10הקש  

 -או-
 כדי לחזור escהקש ,  אינם מוצגיםSetupאם תפריטי כלי העזר  

לאחר מכן השתמש במקשי החצים לבחירת  .לתצוגת התפריט
יציאה ושמירת  (Exit Saving Changes> ) יציאה (Exitתפריט 
 .enterולאחר מכן הקש , )שינויים

תוצג לך אפשרות לחזור , f10כאשר תשתמש בהליך הכולל את מקש 
 כאשר תשתמש בהליך הכולל בחירה באפשרות .Setupלכלי העזר 

Exit Saving Changes) כלי העזר , )יציאה ושמירת שינוייםSetup ייסגר 
 .enterשר תקיש כא

 ללא שמירת השינויים מתוך ההפעלה Setupכדי לסגור את כלי העזר  
  :הנוכחית

 כדי לחזור escהקש ,  אינם מוצגיםSetupאם תפריטי כלי העזר 
לאחר מכן השתמש במקשי החצים לבחירת תפריט  .לתצוגת התפריט

Exit) יציאה ( <Exit Discarding Changes)  יציאה ללא שמירת
 .enterולאחר מכן הקש , )יםשינוי

 .המחשב יופעל מחדש בחלונות,  נסגרSetupלאחר שחלון כלי העזר 
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 מפרטים

 

 סביבה תפעולית
פרטי הסביבה התפעולית המפורטים בטבלה הבאה עשויים להועיל לך אם 

 .בכוונתך להשתמש במחשב או להעביר אותו לתנאי סביבה קשים

 
 גורם מידות מטריות ב"מידות של ארה

 מפרטורהט  

50°F 95° עדF 10°C 35° עדC בפעולה 

-4°F 140° עדF -20°C 60° עדC לא בפעולה 

 )ללא התעבות (לחות יחסית 

 בפעולה 90% עד 10% 90% עד 10%

 לא בפעולה 95% עד 5% 95% עד 5%

 )ללא תנאי לחץ (גובה מרבי 

-50 ft 10,000 עד ft -15 m  3,048עד m בפעולה 

-50 ft 40,000 עד ft -15 m  12,192עד m לא בפעולה 



 מפרטים

 מדריך חומרה ותוכנה 2-א

 

 מתח כניסה נקוב
פרטי המתח המפורטים בסעיף זה עשויים לסייע לך כאשר בכוונתך לנסוע 

 .ל עם המחשב"לחו
שיכול להיות מסופק באמצעות מקור , י"המחשב פועל באמצעות מתח ז

, י"ר מתח זעל אף שניתן להפעיל את המחשב באמצעות מקו .י"ח או ז"ז
י המסופק "ח או כבל מתח ז"מומלץ מאוד להפעיל אותו באמצעות מתאם ז

 .HP או מאושר לשימוש במחשב של HPידי -על

 :י בהתאם למפרטים הבאים"המחשב יכול לקבל מתח ז

 
 מתח כניסה ערך נקוב

18.5 V DC @ 3.5 A - 65 W מתח תפעולי 

3.5 A זרם תפעולי 

 
-התומכות במתח של פאזה,  בנורווגיהITחשמל מוצר זה תוכנן למערכות 

 .230Vלפאזה שאינו עולה על 
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 פלט של יציאת הרחבה/אותות קלט
פרטי אותות יציאת ההרחבה בסעיף זה עשויים לסייע לך לתכנן את 

 במחשב 2השימוש במוצר הרחבה אופציונלי המתחבר ליציאת ההרחבה 
  ).הרחבה מתאר את סוג יציאת ה2יציאת הרחבה המושג (שלך 

זיהוי ", 1פרק ב" רכיבי צד שמאל" מוצגת בסעיף 2יציאת הרחבה 
 ."רכיבים

ידי יציאת -הטבלה הבאה מציגה את אותות הקלט והפלט שנתמכים על
  . במחשב2הרחבה 

 
 תכונה תמיכה

 USB 2.0 כן

 Ethernet 10/100 כן

 Gigabit Ethernet לא

 ) פינים4 בת יציאה (IEEE 1394 כן

עבור שלט ) (Consumer IR(אדום -קישור אינפרה כן
 )רחוק אופציונלי בלבד

90-135W לכל 
 היותר

 מתח כניסה

 Composite TV* כן

 וידאו-Sטלוויזיה  כן

 רכיב טלוויזיה לא

 *S/PDIFשמע  כן

 DVI לא

 רמקול/יציאת שמע לאוזניות כן

 כניסת שמע למיקרופון כן

 . במוצר הרחבה אופציונלימחייב שימוש*

 



 

 1-אינדקס מדריך חומרה ותוכנה

 

אינדקס
 א

 6-14אבטחת התקנים 
 7-4 ;4-5אוזניות  
 Bluetooth  7-4אוזניות 

 7-4 אוזניות אלחוטיות 
 )יציאת שמע(שקעים :אוזניות
 1-12זיהוי  

 4-5חיבור  
 S/PDIF  4-6אותות 

 TouchPad  1-3; 3-2, אזורי גלילה
 1-7עדשה  , אדום-אינפרא
) הליכים כיבוי במצבי חירום(איפוס 

3-14 
 1-24תווית  , מודםאישור 
 1-8  לחצן, אישור

 1-11אנטנה  
 2-8אשף החיבור לאינטרנט  

 8-13אתחול שירות רשת  
 ב

 בסיס הרחבה
 1-15יציאת הרחבה במחשב 

 2-8, יציאת צג
עגינה וניתוק מיחידת עגינה במהלך 

 4-10שימוש בדיסק או בתקליטון 
 USB 7-2-תמיכה ב

 בסיס הרחבהראה  עגינה, בסיס
 ד

 8-2; 2-7יהוי המחשב  ז, דגם
סוג ומספר סידורי של , משפחה, דגם

 8-2 ;2-7מחשב המחברת  
   DVD; תקליטוריםראה  .דיסק אופטי

 דיסק קשיח
DriveLock  6-10 

 8-13בדיקה עצמית 

 7-14החלפת פנימי 
 7-18 -הצגת כמות שטח פנוי ב

ידי מתקני אבטחה -השפעה על
 7-13בשדה תעופה  

 7-18ה שטח דרוש לקובץ התקנ
 חלל, דיסק קשיח

 7-14החלפת דיסק קשיח 
 1-21זיהוי  

 ה
הגדרות ברירת מחדל של כלי העזר 

Setup ,  8-14שחזור 
 3-11הדלקת המחשב 

 המתנה
 3-15הגדרת העדפות  

הימנעות בעת שימוש בדיסקים 
 4-10 ;3-10ותקליטונים  

 ;3-6  -חזרה למצב עבודה מ
3-12 

 כניסה במצב סוללות קריטי
3-21 

 3-12 ;3-5כניסה למצב  
 1-13 ;1-9המתנה  /נורת הפעלה

 3-16סיסמה 
 4-9; 1-7לחצן  , השהיה/הפעלה

 6-14השבתה של התקן 
 Bluetooth  1-10 ;1-14התקן 
; 1-14; 1-10 אלחוטי  LANהתקן 

1-20 
 1-11אנטנה , התקן אלחוטי

חיבור , התקן הפועל באמצעות חשמל
7-1 

 2-3התקן הצבעה  
 3-2מקור מתח  התקן עגינה כ

 7-1חיבור לחשמל , התקן
שחזור , התקנה מחדש או תיקון תוכנה

 8-7מערכת  



 אינדקס

 מדריך חומרה ותוכנה  2-אינדקס

 

 7-3חיבור  , 1394התקני 
 4-4חיבור  , וידאו-Sהתקני 
 7-2חיבור , USBהתקני 

 7-13התקני אבטחה בשדה תעופה  
 ו

 2-8וידאו  משולב 
 התקן, וידאו

 4-8הפעלה או כיבוי 
 7-1 ;4-6חיבור  
 ירמכש, וידאו

 4-4חיבור וידאו  
 4-5חיבור שמע 

 ז
 זיהוי רכיבים

 1-14לוח אחורי  
 1-2לוח עליון  
 1-12לוח קדמי  

 1-20לוח תחתון  
 1-18צד ימין  

 1-14צד שמאל  
 זיכרון

 RAM 7-18הגדלת זיכרון 
 7-18; 2-7הצגת נפח של  

 ח
 3-26צריכת חשמל , חיסכון
 6-2חומת אש  , חלונות
 1-2מקש לוגו  , חלונות
תצוגת קטגוריות לעומת , חלונות

 2-4תצוגה קלאסית 
 1-17חריץ כבל אבטחה  

 PC  1-16; 7-10חריץ כרטיס 
 7-6; 1-19חריץ מדיה דיגיטלית  

 חריצים
 7-18זיכרון  

 1-19חריץ מדיה דיגיטלית 
 1-17כבל אבטחה  

 PC  1-16כרטיס 
 ט

 טלוויזיה

 4-4חיבור וידאו  
 4-5חיבור שמע 
 טמפרטורה

 3-30ון ערכת סוללות אחס
 1-מפרטים  א

 י
 1-18 ;1-15זיהוי  , USBיציאות 

 יציאות
1394  1-18 ;7-3 
USB  1-15 ;1-18 ;7-2 

 1-15  2יציאת הרחבה 
 2-8; 1-15צג חיצוני  

, אדום-אינפרא; מחבריםראה גם 
 שקעים; עדשה

 1-18זיהוי  , 1394יציאת 
 IEEE 1394  1-18 ;7-3יציאת 

 3-א; 1-15  2יציאת הרחבה 
 1-15, יציאת צג

 )אוזניות(שקעים :יציאת שמע
 1-12זיהוי  

 4-5חיבור  
 כ

 1-22כבל חשמל  
 כבליםראה גם 
 1-22כבל מודם  
 כבל מתח

 7-1התקן חיצוני 
 1-22מחשב מחברת 

 כבליםראה גם 
 1-15כבל רשת 
 כבלים

S-  4-4 וידאו 
 1-22מודם  
 1-15רשת  
 4-4שמע  
  גם כבל חשמלראה
 ופטיכונן א

 1-19זיהוי  
; כוננים; תקליטוריםראה גם 

DVD   
 כוננים



 אינדקס

 3-אינדקס  מדריך חומרה ותוכנה

 

USB  7-2 
 7-12הוספה למערכת 

 והמתנה בעת הימנעות ממצב תרדמה
שימוש בדיסקים ותקליטונים  

3-10; 4-10 
ידי מתקני אבטחה -השפעה על

 7-13בשדה תעופה  
 7-13  -טיפול ב
 7-13משלוח  

 IDE 7-12נורת כונן 
; DVD ;תקליטוריםראה גם  

 דיסק קשיח
 3-14 ;3-11כיבוי המחשב  

 3-23כיול סוללה 
 Setupכלי העזר 

 7-4אתחול שירות רשת  
 8-13הצגת מידע מערכת  

 8-12ניווט ובחירה 
 8-11פתיחה  

,  שחזור הגדרות ברירת מחדל
8-12 ;8-14 

 8-12שינוי שפה 
 PCרטיס כ

 7-10הסרה , התקנה
 7-9סוגים נתמכים 

 7-11עצירה  
 7-9 תצורה קביעת

 )SmartMedia) SMכרטיס 
 1-19; 7-5 
 xD-Picture  1-19; 7-5כרטיס 

  Secure Digital (SD)כרטיס זיכרון 
1-19 ;7-5 

כרטיסי זיכרון ראה  .כרטיס
 PCכרטיס , זיכרון, דיגיטליים

 כרטיסי זיכרון דיגיטליים
 7-8הסרה  

 7-7התקנה  
 ל

 3-2 ;1-3לוח מגע  
 2-17לוח ספרות חיצוני  
 2-15לוח ספרות משובץ  

; לוח ספרות חיצוניראה  .לוח ספרות
 לוח ספרות פנימי

 1-מפרט  א, לחות
 DVDלחצן 

 1-5סיכום הפונקציות  
 1-10לחצן אלחוט 
 1-8, לחצן הגברת קול

 1-8, לחצן החלשת עוצמת קול
 הרצה אחורה/לחצן הקודם

 1-7זיהוי  
 4-9שימוש  

 4-2; 1-8לחצן השתק  
 לחצן מוסיקה

 1-6סיכום הפונקציות  
 4-9; 1-7לחצן עצירה  

 1-12לחצן שחרור הצג 
 PC  1-16 ;7-11לחצן שליפת כרטיס 

 8-9לחצני הפעלה מהירים  
 PC  7-11לחצנים לשליפת כרטיס 

 לחצנים
Back) 1-8)  הקודם 
DVD  1-5 

next/fast forward 
 4-9; 1-7)  הרצה קדימה/הבא(

play/pause) השהיה/הפעלה  (
1-7; 4-9 

 1-8  אישור
 1-10אלחוט  
 3-16 ;1-4הפעלה  

 8-9הפעלה מהירה  
 הרצה אחורה/הקודם

 1-7 ;4-9 
 4-2; 1-8השתקה  

 7-12שליפה  , PCכרטיס 
 3-2 ;1-3לוח מגע  
 1-6מוסיקה  

 4-2 ;1-8עוצמת קול 
 4-9; 1-7עצירה  

 1-12שחרור צג  
 תפס שחרור ערכת ראה גם
 מקשים; מתג צג; סוללות



 אינדקס

 מדריך חומרה ותוכנה  4-אינדקס

 

 מ
 7-19הסרה או הוספה , ול זיכרוןמוד
 1-22מתאם ספציפי למדינה  , מודם

 1-14מחבר מתח  
 מחברים
 1-14הפעלה  

 7-13כונן 
 יציאות; שקעיםראה גם 

 8-2 ;6-2הצגה  , BIOSמידע 
 מידע בנושא עמידה בתקנות

 1-24תוויות  , אישור אלחוט
 1-24תווית  , אישור מודם

 1-23תווית  , תקנות
 8-13; 8-2 הצגה  ,מידע מערכת

 4-4מיקרופון  
 6-14חיבור , מנעול כבל אבטחה

 6-14; 1-17אבטחה  , מנעול כבל
 2-7 ;1-23מחשב  , מספר סידורי

 מערכת הפעלה
 6-1אבטחה  

 חלונות 
תווית תעודת מקוריות של , חלונות

 1-17מיקרוסופט  
 3-11טעינה 
 3-14;3-11כיבוי  

 1-23מפתח מוצר  
 6-3סיסמאות  

צעדים לכיבוי , ת לא מגיבהמערכ
 3-14במצב חירום 

 3-15נעילה , מערכת
 מפרטים

 2-מתח כניסה נקוב  א
 9-1סביבת תפעול  

 2-א; 1-תנאי סביבה  א, מפרטים
 1-23מפתח מוצר  

 3-21מצב סוללה חלשה 
 3-21מצב סוללה קריטי 

 7-3חיבור  , מצלמה
 7-3חיבור  , מצלמת וידאו

 2-7מקלדת חיצונית 

 מקרן
 7-1 ;1-15בור  חי

 2-8מיתוג תמונה  
 fn  1-2מקש 

 shiftמקש 
 2-16פונקציה , לוח ספרות פנימי

 3-13פונקציה , תרדמה
 1-2מקש יישומים של חלונות  

 1-2חלונות  , מקש יישומים
 ) ' וכוf1 ,f2(מקשי פונקציות 

1-2 ;2-5 
 מקשים חמים
 2-5; 1-2זיהוי  

 2-6מדריך מהיר  
 2-7צעדים  

  מקלדת שימוש עם
 2-7חיצונית  

 מקשים
Fn  1-2 

 ) ' וכוf1, f2(מקשי פונקציות 
1-2 

 2-5 ;1-2מקשים חמים  
 2-15 ,1-2לוח ספרות  

num lock  2-16 
scroll lock  2-7 

shift  2-16 ;3-13 
 1-2סמל  , חלונות

 מתג הצג; לחצניםראה גם 
 2-7מרכז העזרה והתמיכה  

 1-22ח  "מתאם ז
 3-2מתאם חשמל משולב 

 3-18; 3-2מתאם למטוס  
 3-18; 3-2מתאם לרכב  

 1-22מתאם מודם ספציפי למדינה  
 מתג הפעלה

 אתחול המחשב באמצעות
3-15 

 3-16הגדרת העדפות  
 3-4; 1-4זיהוי  

 3-10פונקציות ברירת מחדל 



 אינדקס

 5-אינדקס  מדריך חומרה ותוכנה

 

 מתג הצג
 3-4; 1-4זיהוי  

 3-16הגדרת העדפות  
 3-2ח לעומת מתח סוללות "מתח ז

 נ
 נורות

Caps Lock  1-9 
num lock  1-9 ;2-16 

 1-14; 1-10אלחוט  
 3-10 ;1-13 ;1-9 המתנה /הפעלה

 4-2; 1-9השתקה  
 7-6; 1-19חריץ מדיה דיגיטלית  

 IDE  1-13; 7-12כונן 
 3-2 ;1-3לוח מגע  

 1-10לחצן אלחוט 
 3-21 ;3-19 ;1-13סוללה  

 Caps Lock  1-9נורת 
 1-14; 1-10נורת אלחוט  
 המתנה/נורת הפעלה

1-9; 1-13; 3-10 
 4-2; 1-9נורת השתק  

 7-6; 1-19נורת חריץ מדיה דיגיטלית  
 IDE  1-13; 7-12נורת כונן 

 נסיעות עם מחשב המחברת
 1-24תוויות  , אישור אלחוט
 1-24תווית  , אישור מודם

 1-מפרטים  א, סביבה
שיקולי טמפרטורה של ערכת 

 3-30סוללות 
 3-14נעילת מערכת 
 8-7ור נקודת שחז

 ס
 8-2מחשב  , סדרה

 נורית, סוללות
 3-21 ;3-19הצגת מצב טעינה  

 3-4; 1-13זיהוי  
 7-3סורק  

 6-4סיסמאות של חלונות 
; Setup 6-3העזר -סיסמאות של כלי

6-4 

 סיסמאות
DriveLock  6-10 
QuickLock  2-10 

 6-4; 3-16המתנה 
 6-8 ,6-4הפעלה  
 6-3חלונות 

 Setup 6-3העזר -כלי
 6-6; 6-4 מערכת  מנהל

 2-10מנהל מערכת של חלונות  
 6-4משתמש 

 2-10משתמש חלונות 
 DriveLock  6-4; 6-10סיסמת 

 6-4סיסמת המתנה 
 6-8; 6-4סיסמת הפעלה  

 6–6, 6-4סיסמת מנהל מערכת 
 6-4סיסמת משתמש 

 3-20; 3-3סמל מד צריכת חשמל  
 לוח פנימי, ספרות

 2-15; 1-2זיהוי  
 2-16צעדים  

 ע
 4-2כוונון , עוצמת קול

 עכבר חיצוני
 2-3הגדרת העדפות  

USB  7-2 
 7-4, 2-7ערכות לימוד 
 ערכת סוללות

 3-30אחסון  
 3-28הסרה  

 3-30השלכה לאשפה  
 3-29   התקנה
 1-22זיהוי  

 3-26חיסכון בחשמל  
 3-18טעינה  

 3-23כיול  
 3-30מיחזור  

 3-21מצב סוללה חלשה  
 מתח סוללות לעומת מתח

 3-2חשמל 
 3-19ניטור טעינה  
 8-13פרטי אבחון 



 אינדקס

 מדריך חומרה ותוכנה  6-אינדקס

 

 פ
 פקודות המקשים החמים

 2-7גישה למרכז העזרה והתמיכה  
 2-11הגברת בהירות מסך  
 2-10הפחתת בהירות מסך 

 3-16; 3-12הפעלת המתנה  
 8-2; 2-12הצגת מידע מערכת  

 2-6מדריך מהיר  
 2-8מיתוג תמונה  

 'אפשרויות הדפסה'פתיחת חלון 
2-8 

, השמעה(שליטה בפעילות מדיה  
 4-9; 2-11)  'עצירה וכו, השהיה

 ) ESD(פריקת חשמל סטטי 
7-13; 7-19 

 1-21; 1-17; 1-14פתחי אוורור  
 צ
 צג

 7-1חיבור  
 7-1 ;2-8מיתוג תמונה  

 מתג, צג
 3-16הגדרת העדפות  

 3-4; 1-4זיהוי  
 3-11צעדים לכיבוי 

 3-15צעדים לכיבוי במצב חירום  
 ת חשמלצריכ

 3-15הגדרת העדפות  
 3-26 ;3-7חיסכון  

 3-4מיקומי לחצנים ונורות 
 3-3ח לסוללות "מיתוג בין ז

 3-2מקורות 
 3-15ערכות 

; תרדמה; ערכת סוללותראה גם 
 המתנה  ; הליכי כיבוי

 ק
 קובץ תרדמה

 7-18דרישות שטח  
 3-7פונקציה  

 ר
 USB  7-2רכזת 

 רמקולי סטריאו
 4-5חיצוניים 

 4-3 ;1-12ים  פנימי
 רמקולים

 4-5חיצוניים 
 4-3 ;1-12פנימיים  

 ש
 3-27שומר מסך  

 8-7שחזור מערכת 
 1-21תפס  , שחרור ערכת סוללות

 מתג הצג; לחצניםראה גם 
 ;1-21ערכת סוללות  , שחרור תפס
3-28 

 2-10לחצן  , שינה
, Socketשירותי כרטיסים ושירותי 

 PC  7-9כרטיס 
 2-17; 1-23 מחשב , שם ומספר מוצר

 Setupשינוי בכלי העזר , שפה
 8-12) הגדרות(

 1-15)  מודם (RJ-11שקע 
 1-15)  רשת (RJ-45שקע 
 1-18וידאו  -Sשקע 

 RJ-11  (4-15שקע (שקע טלפון 
 )מיקרופון(שקע כניסת שמע 
1-12; 4-4 

 RJ-11  (1-15(שקע מודם 
 )יציאת שמע(שקע מיקרופון 

1-12; 4-4 
 RJ-45(  1-15(שקע רשת 
 שקעים

RJ-11) 1-15)  מודם 
RJ-45) 1-15)  רשת 

S-4-6 ;1-18יציאה  , וידאו 
 )אוזניות(יציאת שמע 

1-12 ;4-5 
 )מיקרופון(כניסת שמע 

1-12 ;4-4 
 יציאות; מחבריםראה גם 

 ת
 7-20; 1-24; 1-20תא זיכרון  



 אינדקס

 7-אינדקס  מדריך חומרה ותוכנה

 

 1-23; 1-21תא סוללות  
 תאים

Mini PCI  1-20 ;1-24 
 1-24 ;1-20זיכרון  
 7-18זיכרון  

 ראה גם תאים
 תאים

 1-21דיסק קשיח  
 1-23 ;1-21סוללה  
  תאיםראה גם
 1-23תג שירות  
 תוויות

Bluetooth  1-24 
WLAN  1-24 

 1-24אישור אלחוט  
 1-24אישור מודם  

 1-23תג שירות  
 תעודת מקוריות של מיקרוסופט

1-23 
 1-23תקנות  

 1-24תווית אישור אלחוט  
 1-23קוריות  תווית תעודת מ

תווית תעודת מקוריות של מיקרוסופט  
1-23 
 תוכנה

ROMPaq  8-3 
SoftPaq  8-3 

 2-8אשף החיבור לאינטרנט  
 6-14 ;6-2חומת אש  

 3-20מד צריכת חשמל  
 8-1עדכון 

 8-7שחזור מערכת 
 6-1תכונות אבטחה  

 PC 7-9כרטיס , תוכנות תמיכה
 6-14תוכנת חומת אש  
 6-1תכונות אבטחה  

 1-תנאי גובה  א
 תפס שחרור ערכת הסוללות

1-21 ;3-28 
 תצוגה פנימית
 2-8מיתוג תמונה  

 2-10שליטה בבהירות  
 מתג הצגראה גם 

 2-4חלונות , תצוגה קלאסית
 2-4חלונות  , תצוגת קטגוריות

 תקליטון
 3-10הגנה על הפעלת הדיסק 

ידי מתקני אבטחה -השפעה על
 7-13בשדה תעופה  

 DVDתקליטורי 
 4-10שמעה  ה

 4-11כתיבה אל 
 2-11מקשים חמים  

 תקליטורים
 4-11העתקה 

 4-10השמעה  
 4-11יצירה 

 4-11כתיבה אל 
 2-11מקשים חמים , שמע

 תרדמה
 3-7הגדרה  

 3-15הגדרת העדפות  
הימנעות בעת שימוש בדיסקים 

 4-10, 3-10ותקליטונים  
 3-9השבתה /הפעלת
 7-14זיהוי  

 3-21י כניסה במצב סוללות קריט
 3-13 ;3-7כניסה למצב  

 3-7מתי להשתמש 
 3-14 ;3-8  -שחזור מ

B 
back ,  1-8לחצן 

Bluetooth ,  1-24תווית 
E 

ESD) פריקת חשמל סטטי ( 
7-12 ;7-18 

I 
Internet Explorer  2-8 



 אינדקס

 מדריך חומרה ותוכנה  8-אינדקס

 

M 
Memory Stick ,Memory Stick Pro  

1-19 ;7-5 
Mini PCI ,  1-24; 1-20תא 

MultiMediaCard  1-19; 7-5 
N 

next/fast forward )הרצה /הבא
 4-9; 1-7לחצן  , )קדימה

num lock , 2-16מקש 
P 

PXE , 8-13שרת 
Q 

QuickLock  2-10 ,6-3 
R 

RAM) 7-17)  זיכרון גישה אקראית 
ROM 

 8-4הורדה והתקנה  
 8-3השגת עדכונים 

 8-2קביעת הגרסה הנוכחית  
ROMPaq  8-3 

S 
scroll lock ,  2-7מקש 

SoftPaq  8-3 ;8-5 
 

 

 

 

 


	תוכן עניינים
	זיהוי רכיבים
	רכיבי הלוח העליון
	מקשים
	לוח מגע
	לחצני הפעלה
	לחצן DVD
	לחצן מוזיקה
	בקרי מדיה – לחצני פעילות מדיה
	בקרי מדיה – לחצני 'עוצמת קול', 'הקודם' ו'אישור'
	נורות
	נורות ולחצני אלחוט (בדגמים נבחרים בלבד)
	אנטנות אלחוט (בדגמים נבחרים בלבד)

	רכיבי החזית
	רמקולים, שקעים, לחצן שחרור הצג ונורות אינפרה-אדום
	נורות

	רכיבי הלוח האחורי
	רכיבי צד שמאל
	יציאות ושקעים
	חריץ ולחצן לכרטיס PC
	פתח אוורור וחריץ כבל אבטחה

	רכיבי צד ימין
	יציאות ושקע
	רכיבי חריץ מדיה דיגיטלית וכונן אופטי

	רכיבי הלוח התחתון
	רכיבי מיני-PCI ורכיבי זיכרון
	תאים, תפס הסוללה ופתחי אוורור

	רכיבים נוספים
	חומרה
	דיסקים אופטיים
	תוויות


	מקלדת ולוח מגע
	לוח מגע
	זיהוי רכיבי לוח המגע
	שימוש בלוח המגע
	הגדרת העדפות עבור לוח המגע

	מקשים חמים
	זיהוי מקשים חמים
	מדריך מהיר למקשים חמים
	הליכים להפעלת מקשים חמים
	שימוש במקשים חמים במקלדת הפנימית
	שימוש במקשים חמים במקלדת חיצונית

	פקודות המקשים החמים
	פתיחת מרכז העזרה והתמיכה (fn+f1)
	פתיחת חלון 'הדפסה' (fn+f2)
	פתיחת (Internet Explorer (fn+f3
	מיתוג התצוגה (fn+f4)
	הפעלת מצב המתנה (fn+f5)
	הפעלת (QuickLock (fn+f6
	הפחתת בהירות (fn+f7)
	הגדלת הבהירות (fn+f8)
	מקשים חמים לפעילויות מדיה (fn+f9 עד fn+f12)
	הצגת מידע מערכת (fn+esc)


	לחצני בקרת מדיה
	איתור מידע על לחצן DVD ולחצן המוזיקה
	איתור מידע על לחצני פעילות המדיה
	איתור מידע על לחצן עוצמת הקול

	לוח ספרות
	שימוש בלוח הספרות הפנימי
	הפעלה והשבתה של לוח הספרות הפנימי
	שינוי הפונקציות של מקשי לוח הספרות

	שימוש בלוח ספרות חיצוני
	הפעלה או כיבוי של מקש Num Lock תוך כדי עבודה



	צריכת חשמל
	מקורות מתח
	בחירת מקור מתח
	מעבר בין ערכת סוללות ומקור מתח חיצוני

	מיקומי לחצני הפעלה ונורות
	סקירה כללית על המתנה, תרדמה וכיבוי
	המתנה
	הפעלת מצב המתנה
	חידוש פעולה ממצב המתנה

	תרדמה
	הפעלת מצב תרדמה
	שחזור פעולה ממצב תרדמה
	קביעה אם המחשב כבוי או במצב תרדמה
	הפעלה או ביטול של מצב תרדמה

	הפסקת העבודה
	התנגשות עם מדיה המופעלת בכונן

	הליכים לביצוע במצב המתנה, במצב תרדמה ובעת כיבוי המחשב
	הדלקה וכיבוי של המחשב
	הפעלת מצב המתנה או חידוש פעולה ממצב המתנה
	הפעלת מצב תרדמה או שחזור פעולה ממצב תרדמה
	שימוש בהליכים לכיבוי במצב חירום

	העדפות צריכת חשמל
	שימוש בערכות צריכת חשמל
	הגדרת סיסמה למצב המתנה
	הגדרת העדפות אחרות עבור צריכת חשמל

	ערכת סוללות
	טעינת ערכת סוללות
	פיקוח על הטעינה של ערכת סוללות
	הפקת דוחות מדויקים לגבי רמת הטעינה
	הצגת דוחות טעינה

	ניהול סוללות חלשות
	זיהוי סוללות חלשות
	פתרון מצב סוללה חלשה

	כיול ערכת סוללות
	מתי לבצע כיול
	כיצד לבצע כיול

	חיסכון בצריכת החשמל של ערכת הסוללות
	חיסכון בצריכת חשמל במהלך העבודה
	בחירת הגדרות לחיסכון בצריכת חשמל

	החלפת ערכת סוללות
	הסרת ערכת סוללות
	התקנת ערכת סוללות

	אחסון ערכת סוללות
	השלכת ערכת סוללות משומשת לאשפה


	מולטימדיה
	לחצני עוצמת קול
	רמקולים פנימיים
	התקני שמע חיצוניים
	שימוש בשקע כניסת השמע (מיקרופון)
	שימוש בשקעי יציאת השמע (מיקרופון)
	חיבור שקעי יציאת השמע
	הגדרת העדפות עבור יציאת השמע


	התקני וידאו חיצוניים
	חיבור התקן S-Video (דגמים נבחרים בלבד)
	חיבור השמע
	חיבור הווידאו

	הצגת תמונת וידאו

	הליכים עבור תקליטורים ו-DVD
	שליטה בפעילות הדיסק
	שימוש בלחצני פעילות המדיה
	הגנה על הפעלת דיסק
	הגנה על תהליך הכתיבה לתקליטור או ל-DVD

	תוכנות מולטימדיה
	קריאת ההצהרה בנושא זכויות יוצרים
	התקנת תוכנה
	הפעלת AutoPlay (הפעלה אוטומטית)
	שינוי הגדרות אזוריות של DVD
	שימוש במערכת ההפעלה
	שימוש ב-WinDVD
	שימוש בתוכנת DVD אחרת
	פתיחת יישומי מולטימדיה של חלונות המוגדרים כברירת מחדל


	אלחוט (בדגמים נבחרים בלבד)
	תכונות אלחוט
	פקדי אלחוט
	התקנים אלחוטיים מסוג 802.11  (בדגמים נבחרים בלבד)
	הגדרת רשת WLAN בבית
	התחברות לרשת WLAN ביתית
	התחברות לרשת WLAN ציבורית
	שימוש בתכונות אבטחה של אלחוט
	זיהוי התקן אלחוטי מסוג 802.11
	איתור תקלות בהתקנים

	התקנים אלחוטיים של Bluetooth (בדגמים נבחרים בלבד)
	מצבי הפעלה של התקנים אלחוטיים
	הדלקת ההתקנים
	כיבוי והשבתה של ההתקנים


	אבטחה
	תכונות אבטחה
	QuickLock
	סיסמאות של כלי העזר Setup ושל מערכת ההפעלה חלונות
	תיאום סיסמאות
	בחירת סיסמה

	סיסמת מנהל מערכת של כלי העזר Setup
	הגדרת סיסמת מנהל מערכת
	הזנת סיסמת מנהל מערכת

	סיסמת הפעלה של כלי העזר Setup
	הגדרת סיסמת הפעלה
	הזנת סיסמת הפעלה

	אבטחת התקנים של כלי העזר Setup
	תוכנת אנטי-וירוס
	עדכוני אבטחה קריטיים עבור חלונות XP
	תוכנת חומת אש
	כבל אבטחה אופציונלי

	שדרוגים והחלפות של רכיבי חומרה
	חיבורי התקנים
	חיבור התקן לחשמל
	חיבור התקן USB
	חיבור התקן 1394
	חיבור התקן תקשורת

	כרטיסי זיכרון דיגיטלי
	שימוש בנורת חריץ מדיה דיגיטלית
	הכנסת כרטיס זיכרון דיגיטלי
	הסרת כרטיס זיכרון דיגיטלי

	כרטיסי PC
	הכנסת כרטיס PC
	הפסקת פעולתו של כרטיס PC והסרתו

	כוננים
	הוספת כונן למערכת
	שימוש בנורת כונן IDE
	טיפול בכוננים
	החלפת הדיסק הקשיח הפנימי

	זיכרון
	הגדלת נפח הזיכרון
	הסרה או הכנסה של מודול זיכרון


	עדכונים ושחזור של התוכנה ותוכנת מערכת
	עדכוני תוכנה
	הכנה לעדכון תוכנה
	קבלת גישה למידע על המחשב
	גישה לנתוני זיכרון ה-ROM של המחשב

	הורדה והתקנה של עדכון תוכנה
	הורדה והתקנה של עדכון ROM
	הורדה והתקנה של עדכון �שאינו SoftPaq של ROM


	שחזור תוכנה
	שחזור המערכת
	שמירת נקודת שחזור
	שחזור לנקודת שחזור


	לחצני הפעלה מהירה (דגמים נבחרים בלבד)
	כלי העזר Setup
	פתיחת כלי העזר Setup
	שינוי השפה של כלי העזר Setup
	ניווט ובחירה בכלי העזר Setup
	הצגת מידע מערכת
	שחזור הגדרות ברירת המחדל �של כלי העזר Setup
	שימוש בתכונות מתקדמות של כלי העזר Setup
	סגירת כלי העזר Setup


	מפרטים
	סביבה תפעולית
	מתח כניסה נקוב
	אותות קלט/פלט של יציאת הרחבה

	אינדקס



