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1 Θέσεις στοιχείων ελέγχου λειτουργίας
και φωτεινών ενδείξεων

Στην εικόνα και τον πίνακα που ακολουθούν προσδιορίζονται και περιγράφονται οι θέσεις των στοιχείων
ελέγχου λειτουργίας και των φωτεινών ενδείξεων.

Σηµείωση Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να διαφέρει λίγο από αυτόν που εικονίζεται στο παρόν
κεφάλαιο.

Στοιχείο Περιγραφή

(1) Κουµπί λειτουργίας Όταν ο υπολογιστής είναι

● Απενεργοποιηµένος, πατήστε το για να
ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.

● Ενεργοποιηµένος, πατήστε το για να θέσετε τον
υπολογιστή σε λειτουργία αδρανοποίησης.
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Στοιχείο Περιγραφή

● Σε λειτουργία αναµονής, πατήστε σύντοµα για έξοδο
από τη λειτουργία αναµονής.

● Σε λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε σύντοµα για
έξοδο από τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Εάν ο υπολογιστής δεν αποκρίνεται και δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν οι διαδικασίες τερµατισµού των
Microsoft® Windows®, πατήστε και κρατήστε πατηµένο για
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα το κουµπί λειτουργίας για να
απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.

(2) Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας*
(2)

Αναµµένη: Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος.

Αναβοσβήνει: Ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναµονής.

Σβηστή: Ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος ή σε
λειτουργία αδρανοποίησης.

(3) fn+f5 Ενεργοποιεί τη λειτουργία αναµονής.

(4) Φωτεινή ένδειξη µπαταρίας Αναµµένη: Η µπαταρία φορτίζει.

Αναβοσβήνει: Η µπαταρία, η οποία αποτελεί τη µόνη
διαθέσιµη πηγή τροφοδοσίας, έχει φτάσει σε επίπεδο
χαµηλής ισχύος ή σε επίπεδο οριακά χαµηλής ισχύος
µπαταρίας.

Σβηστή: Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε
εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, τότε η φωτεινή ένδειξη είναι
σβηστή όταν όλες οι µπαταρίες του υπολογιστή είναι
πλήρως φορτισµένες. Αν ο υπολογιστής δεν είναι
συνδεδεµένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, τότε η
φωτεινή ένδειξη παραµένει σβηστή µέχρι η µπαταρία να
φτάσει σε κατάσταση χαµηλής ισχύος.

(5) ∆ιακόπτης εσωτερικής οθόνης Απενεργοποιεί την οθόνη και εκκινεί τη λειτουργία
αναµονής εάν είναι κλειστή ενώ ο φορητός υπολογιστής
είναι ενεργοποιηµένος.

*Υπάρχουν 2 φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας. Και οι δύο εµφανίζουν τις ίδιες πληροφορίες. Η φωτεινή
ένδειξη του κουµπιού λειτουργίας είναι ορατή µόνο όταν ο υπολογιστής είναι ανοικτός. Η άλλη φωτεινή
ένδειξη λειτουργίας είναι πάντα ορατή στην πρόσοψη του υπολογιστή.
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2 Πηγές τροφοδοσίας

Ο υπολογιστής µπορεί να τροφοδοτηθεί από εσωτερική ή από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Στον
ακόλουθο πίνακα περιγράφονται οι καλύτερες πηγές τροφοδοσίας για συνήθεις εργασίες.

Εργασία Συνιστώµενη πηγή τροφοδοσίας

Εργασία στις περισσότερες
εφαρµογές λογισµικού

● Φορτισµένη µπαταρία τοποθετηµένη στον
υπολογιστή

● Εξωτερική τροφοδοσία παρεχόµενη µέσω µιας
από τις εξής συσκευές:

● Το τροφοδοτικό AC που συνοδεύει τον
υπολογιστή

● Προαιρετική προϊόν επέκτασης

● Προαιρετικό τροφοδοτικό

Φόρτιση ή βαθµονόµηση
µπαταρίας τοποθετηµένης στον
υπολογιστή

Εξωτερική τροφοδοσία µέσω ενός από τα εξής:

● Το τροφοδοτικό AC που συνοδεύει τον
υπολογιστή

● Προαιρετική προϊόν επέκτασης

● Προαιρετικό τροφοδοτικό

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Όταν βρίσκεστε σε
αεροπλάνο, µην φορτίζετε τη µπαταρία του
υπολογιστή σας.

Εγκατάσταση ή τροποποίηση του
λογισµικού του συστήµατος ή
εγγραφή σε CD ή DVD

Εξωτερική τροφοδοσία µέσω ενός από τα εξής:

● Το τροφοδοτικό AC που συνοδεύει τον
υπολογιστή

● Προαιρετική προϊόν επέκτασης

● Προαιρετικό τροφοδοτικό
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Σύνδεση του τροφοδοτικού AC
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του εξοπλισµού:

Συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε έξοδο AC στην οποία η πρόσβαση είναι εύκολη ανά πάσα
στιγµή.

∆ιακόψτε την παροχή τροφοδοσίας στον υπολογιστή αφαιρώντας το καλώδιο τροφοδοσίας από
την πρίζα AC (όχι αφαιρώντας το καλώδιο τροφοδοσίας από τον υπολογιστή).

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας διαθέτει τριπολικό βύσµα, συνδέστε το καλώδιο σε αντίστοιχη πρίζα
µε γείωση. Μην επιχειρήσετε να καταργήσετε τον ακροδέκτη γείωσης του καλωδίου τροφοδοσίας,
συνδέοντας, για παράδειγµα, τροφοδοτικό µε διπολικό βύσµα. Ο ακροδέκτης γείωσης είναι ένα
σηµαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας. Υπάρχει το ενδεχόµενο ηλεκτροπληξίας αν το σύστηµα
δεν διαθέτει κατάλληλη γείωση.

Για να συνδέσετε τον υπολογιστή σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας AC:

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) στην υποδοχή τροφοδοσίας (1) του
υπολογιστή.

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό AC (2).

3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε µια πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος (3).
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3 Λειτουργία αναµονής και
αδρανοποίησης

Η αναµονή και η αδρανοποίηση είναι λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας, χάρη στις οποίες µειώνεται
ο χρόνος εκκίνησης. Η εκκίνηση των λειτουργιών αυτών µπορεί να γίνει από εσάς ή από το σύστηµα.

Αναµονή
ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την πλήρη αποφόρτιση της µπαταρίας, µην αφήνετε τον
υπολογιστή σε λειτουργία αναµονής για παρατεταµένες περιόδους. Συνδέστε τον υπολογιστή σε
µια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

Με τη λειτουργία αναµονής µειώνεται η παροχή ενέργειας στα εξαρτήµατα του συστήµατος που δεν
χρησιµοποιούνται. Όταν πραγµατοποιείται εκκίνηση της λειτουργίας αναµονής, η εργασία σας
αποθηκεύεται στη µνήµη τυχαίας προσπέλασης (RAM), και στη συνέχεια τα δεδοµένα στην οθόνη
διαγράφονται. Όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία αναµονής, αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις
λειτουργίας. Όταν επαναφέρετε τον υπολογιστή από τη λειτουργία αναµονής, η εργασία σας εµφανίζεται
πάλι στην οθόνη, στο στάδιο που την αφήσατε.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο απώλειας πληροφοριών, αποθηκεύετε την εργασία
σας προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία αναµονής.
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Αδρανοποίηση
ΠΡΟΣΟΧΗ Αν αλλάξετε τη διαµόρφωση του υπολογιστή κατά τη λειτουργία αδρανοποίησης,
ενδέχεται να µην είναι δυνατή η επαναφορά του από αυτήν. Όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε
λειτουργία αδρανοποίησης:

Αποφύγετε τη σύνδεση ή αποσύνδεση του υπολογιστή σε/από µια προαιρετική προϊόν
επέκτασης.

Μην προσθέτετε ή αφαιρείτε µονάδες µνήµης.

Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε µονάδες σκληρού ή οπτικού δίσκου.

Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε εξωτερικές συσκευές.

Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε εξωτερικές κάρτες µέσων.

Με την αδρανοποίηση, η εργασία σας αποθηκεύεται σε ένα αρχείο αδρανοποίησης στον σκληρό δίσκο
και, στη συνέχεια, τερµατίζεται η λειτουργία του υπολογιστή. Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας σβήνουν.
Όταν επαναφέρετε τον υπολογιστή από τη λειτουργία αδρανοποίησης, η εργασία σας εµφανίζεται και
πάλι στην οθόνη, στο στάδιο που την αφήσατε. Εάν έχετε ορίσει έναν κωδικό εκκίνησης, πρέπει να τον
εισαγάγετε για επαναφορά από τη λειτουργία αδρανοποίησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για µείωση του κινδύνου απώλειας πληροφοριών, αποθηκεύστε την εργασία σας
προτού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία αδρανοποίησης και το σύστηµα φτάσει σε κατάσταση χαµηλής ισχύος µπαταρίας, δεν θα
αποθηκεύσει αυτόµατα την εργασία σας όσο είναι ενεργοποιηµένο ή όταν έχει γίνει εκκίνηση της
λειτουργίας αναµονής.

Χρησιµοποιήστε την επιλογή "Επιλογές ενέργειας" στον Πίνακα Ελέγχου των Microsoft® Windows®
για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία αδρανοποίησης:

▲ Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και Συντήρηση > Επιλογές ενέργειας >
καρτέλα Αδρανοποίηση. 

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιηµένο το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση της λειτουργίας
αδρανοποίησης.

Για να ορίσετε το χρονικό διάστηµα µετά το οποίο θα ενεργοποιείται η λειτουργία αδρανοποίησης:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και Συντήρηση > Επιλογές ενέργειας.

2. Κάντε κλικ σε ένα από τα διαστήµατα της λίστας Αδρανοποίηση συστήµατος.
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Εκκίνηση αναµονής, αδρανοποίησης ή τερµατισµού
Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται πότε πρέπει να ενεργοποιείται η λειτουργία αναµονής ή
αδρανοποίησης και πότε πρέπει να γίνεται τερµατισµός της λειτουργίας του υπολογιστή.

Σηµείωση ∆εν είναι δυνατή η εκκίνηση οποιουδήποτε τύπου επικοινωνίας δικτύου ή η
πραγµατοποίηση οποιασδήποτε λειτουργίας του υπολογιστή όσο ο υπολογιστής βρίσκεται σε
λειτουργία αναµονής ή αδρανοποίησης.

Όταν διακόπτετε την εργασία σας
Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας αναµονής, η εργασία σας αποθηκεύεται στη µνήµη τυχαίας
προσπέλασης (RAM) και η οθόνη σβήνει. Όταν ο υπολογιστής βρίσκεται στη λειτουργία αναµονής,
χρησιµοποιεί λιγότερη ενέργεια απ’ όταν είναι ενεργοποιηµένος. Με την επαναφορά από τη λειτουργία
αναµονής, η εργασία σας εµφανίζεται και πάλι στην οθόνη.

Με την εκκίνηση της αδρανοποίησης, η εργασία σας αποθηκεύεται σε ένα αρχείο αδρανοποίησης στον
σκληρό δίσκο και, στη συνέχεια, τερµατίζεται η λειτουργία του υπολογιστή. Όταν ο υπολογιστής
βρίσκεται στη λειτουργία αδρανοποίησης, χρησιµοποιεί πολύ λιγότερη ενέργεια απ’ όταν βρίσκεται στη
λειτουργία αναµονής.

Όταν ο υπολογιστής πρόκειται να παραµείνει αχρησιµοποίητος και αποσυνδεδεµένος από την
εξωτερική τροφοδοσία για µεγάλη χρονική περίοδο, τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και
αφαιρέστε την µπαταρία για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.

Όταν κανένα αξιόπιστο τροφοδοτικό δεν είναι διαθέσιµο
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αδρανοποίησης παραµένει ενεργοποιηµένη, ιδιαίτερα αν ο υπολογιστής
λειτουργεί µε µπαταρία και δεν έχετε πρόσβαση σε εξωτερικό τροφοδοτικό. Αν η µπαταρία εξαντληθεί,
η λειτουργία αδρανοποίησης αποθηκεύει την εργασία σας σε αρχείο αδρανοποίησης και τερµατίζει τη
λειτουργία του υπολογιστή.

Αν διακόψετε την εργασία σας ενώ υπάρχουν προβλήµατα στο δίκτυο τροφοδοσίας, προβείτε σε µία
από τις παρακάτω ενέργειες:

● Αποθηκεύστε την εργασία σας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναµονής.

● Πραγµατοποιήστε εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης.

● Τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.

Κατά τη χρήση µέσων ασύρµατης επικοινωνίας (µόνο σε επιλεγµένα
µοντέλα), µέσων υπερύθρων (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ή µέσα
µονάδας µε δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποτρέψετε πιθανή αλλοίωση του ήχου ή της εικόνας, ή απώλεια της
δυνατότητας αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, µην ενεργοποιείτε τη λειτουργία αναµονής ή
αδρανοποίησης κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή σε CD, DVD ή εξωτερική κάρτα µέσων. Για
να αποφύγετε την απώλεια πληροφοριών, µην ενεργοποιείτε τη λειτουργία αναµονής ή
αδρανοποίησης κατά την εγγραφή σε CD, DVD ή εξωτερική κάρτα µέσων.
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Η λειτουργία αναµονής και η λειτουργία αδρανοποίησης επιδρούν στη χρήση ασύρµατης επικοινωνίας,
επικοινωνίας µέσω υπερύθρων καθώς και τη χρήση µέσων. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες:

● Εάν ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής ή αδρανοποίησης, δεν είναι δυνατή η
εκκίνηση της µετάδοσης µέσω υπερύθρων ή της ασύρµατης µετάδοσης.

● Εάν πραγµατοποιηθεί τυχαία εκκίνηση της αναµονής ή της αδρανοποίησης κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής ενός µέσου όπως CD, DVD ή εξωτερικής κάρτας µέσων:

● Ενδέχεται να διακοπεί η αναπαραγωγή.

● Ενδέχεται να εµφανιστεί το εξής προειδοποιητικό µήνυµα: "Εάν ο υπολογιστής τεθεί σε
κατάσταση αδρανοποίησης ή αναµονής, η αναπαραγωγή µπορεί να σταµατήσει. Θέλετε να
συνεχίσετε;" Επιλέξτε Όχι.

● Ίσως χρειαστεί να πραγµατοποιήσετε επανεκκίνηση του µέσου για να επαναφέρετε τις
λειτουργίες αναπαραγωγής ήχου και εικόνας.
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4 Εργοστασιακές ρυθµίσεις τροφοδοσίας

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι εργοστασιακές διαδικασίες αναµονής, αδρανοποίησης και
τερµατισµού λειτουργίας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή ή της
οθόνης

Εργασία ∆ιαδικασία Αποτέλεσµα

Ενεργοποίηση υπολογιστή. Πατήστε το κουµπί λειτουργίας. ● Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας
ανάβουν.

● Πραγµατοποιείται φόρτωση του
λειτουργικού συστήµατος.

Τερµατισµός λειτουργίας
υπολογιστή.*

1. Αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε
όλες τις ανοικτές εφαρµογές.

2. Τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή
µέσω του λειτουργικού συστήµατος,
επιλέγοντας Έναρξη > Απενεργοποίηση
υπολογιστή > Απενεργοποίηση.*

● Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας
σβήνουν.

● Το λειτουργικό σύστηµα
τερµατίζεται.

● Η λειτουργία του υπολογιστή
τερµατίζεται.

Απενεργοποίηση οθόνης µε
το φορητό υπολογιστή
ενεργοποιηµένο.

Κλείστε τον υπολογιστή. Όταν κλείνετε τον υπολογιστή τίθεται
σε λειτουργία ο διακόπτης οθόνης που
ενεργοποιεί τη λειτουργία αναµονής.

*Εάν έχετε εγγραφεί σε τοµέα δικτύου, το κουµπί στο οποίο κάνετε κλικ ονοµάζεται Τερµατισµός αντί για Σβήσιµο του
υπολογιστή.
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Χρήση διαδικασιών αναγκαστικού τερµατισµού
ΠΡΟΣΟΧΗ Οι διαδικασίες αναγκαστικού τερµατισµού έχουν ως αποτέλεσµα την απώλεια των
µη αποθηκευµένων πληροφοριών.

Αν ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται και δεν µπορείτε να ακολουθήσετε τις κανονικές διαδικασίες
τερµατισµού των Windows, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες αναγκαστικού τερµατισµού, µε τη
σειρά που παρατίθενται:

● Πατήστε το συνδυασµό πλήκτρων ctrl+alt+delete. Στη συνέχεια, επιλέξτε Τερµατισµός >
Απενεργοποίηση.

● Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί λειτουργίας για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

● Αποσυνδέστε τον υπολογιστή από την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και αφαιρέστε την µπαταρία.

Εκκίνηση ή επαναφορά από τη λειτουργία αναµονής
Εργασία ∆ιαδικασία Αποτέλεσµα

Ενεργοποίηση λειτουργίας
αναµονής.

● Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος,
πατήστε το συνδυασµό πλήκτρων fn+f5.

● Επιλέξτε Έναρξη > Σβήσιµο υπολογιστή
> Αναµονή.*

Στα Windows XP Professional, εάν δεν
εµφανίζεται η επιλογή Αναµονή:

α. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος.

β. Eπιλέξτε Αναµονή από τη λίστα.

γ. Κάντε κλικ στο OK.

● Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας
αναβοσβήνουν.

● Σβήνει η οθόνη.

Εκκίνηση λειτουργίας
αναµονής συστήµατος.

∆εν απαιτείται καµία ενέργεια.

● Εάν ο υπολογιστής τροφοδοτείται από
µπαταρία, το σύστηµα θα πραγµατοποιήσει
εκκίνηση της λειτουργίας αναµονής, εφόσον
ο υπολογιστής έχει µείνει αδρανής επί 10
λεπτά (εργοστασιακές ρυθµίσεις).

● Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε
εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, το σύστηµα
θα πραγµατοποιήσει εκκίνηση της
λειτουργίας αναµονής, εφόσον ο
υπολογιστής έχει µείνει αδρανής επί 25
λεπτά (εργοστασιακές ρυθµίσεις).

Σηµείωση Μπορείτε να αλλάξετε τις
ρυθµίσεις ενέργειας και τα χρονικά όρια,
χρησιµοποιώντας τη ρύθµιση “Επιλογές
ενέργειας" στον Πίνακα Ελέγχου των
Windows.

● Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας
αναβοσβήνουν.

● Σβήνει η οθόνη.
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Εργασία ∆ιαδικασία Αποτέλεσµα

Επαναφορά από την
λειτουργία αναµονής, της
οποίας η εκκίνηση έχει γίνει
από το χρήστη ή το
σύστηµα.

Πατήστε το κουµπί λειτουργίας. ● Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας
ανάβουν.

● Η εργασία σας επανεµφανίζεται
στην οθόνη.

*Εάν έχετε εγγραφεί σε τοµέα δικτύου, το κουµπί στο οποίο κάνετε κλικ ονοµάζεται Τερµατισµός αντί για Σβήσιµο του
υπολογιστή.
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Ενεργοποίηση ή επαναφορά από τη λειτουργία
αδρανοποίησης

∆εν είναι δυνατή η εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης εάν αυτή δεν είναι ενεργοποιηµένη. Η
λειτουργία αδρανοποίησης είναι ενεργοποιηµένη από προεπιλογή.

Για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αδρανοποίησης παραµένει ενεργοποιηµένη, επιλέξτε Έναρξη >
Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και Συντήρηση > Επιλογές ενέργειας > καρτέλα Αδρανοποίηση.
Εάν η λειτουργία αδρανοποίησης είναι ενεργοποιηµένη, το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση
αδρανοποίησης είναι επιλεγµένο.

Εργασία ∆ιαδικασία Αποτέλεσµα

Πραγµατοποιήστε εκκίνηση
της λειτουργίας
αδρανοποίησης.

● Πατήστε το κουµπί λειτουργίας.

– ή –

● Επιλέξτε Έναρξη > Σβήσιµο του
υπολογιστή.* Στη συνέχεια, κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο shift και επιλέξτε
Αδρανοποίηση.

Στα Windows XP Professional, εάν δεν
εµφανίζεται η επιλογή Αδρανοποίηση:

α. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος.

β. Eπιλέξτε Αδρανοποίηση από τον
κατάλογο.

γ. Κάντε κλικ στο OK.

● Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας
σβήνουν.

● Σβήνει η οθόνη.

Εκκίνηση λειτουργίας
αδρανοποίησης από το
σύστηµα (µε
ενεργοποιηµένη τη
λειτουργία αδρανοποίησης).

∆εν απαιτείται καµία ενέργεια. Εάν ο υπολογιστής
λειτουργεί µε µπαταρία, το σύστηµα
πραγµατοποιεί εκκίνηση της λειτουργίας
αδρανοποίησης

● Μετά από 30 λεπτά αδράνειας του
υπολογιστή (εργοστασιακές ρυθµίσεις).

● Όποτε η φόρτιση της µπαταρίας έχει φτάσει
σε οριακά χαµηλό επίπεδο.

Σηµείωση Μπορείτε να αλλάξετε τις
ρυθµίσεις ενέργειας και τα χρονικά όρια,
χρησιµοποιώντας τη ρύθµιση “Επιλογές
ενέργειας" στον Πίνακα Ελέγχου των
Windows.

● Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας
σβήνουν.

● Σβήνει η οθόνη.

Επαναφορά από τη
λειτουργία αδρανοποίησης,
η εκκίνηση της οποίας έγινε
από το χρήστη ή το
σύστηµα.

Πατήστε το κουµπί λειτουργίας. † ● Οι φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας
ανάβουν.

● Η εργασία σας επανεµφανίζεται
στην οθόνη.

*Εάν έχετε εγγραφεί σε τοµέα δικτύου, το κουµπί στο οποίο κάνετε κλικ ονοµάζεται Τερµατισµός αντί για Σβήσιµο του
υπολογιστή.

†Εάν το σύστηµα πραγµατοποίησε εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης εξαιτίας µιας κατάστασης επικίνδυνα
χαµηλής ισχύος µπαταρίας, πραγµατοποιήστε σύνδεση µε πηγή εξωτερικής τροφοδοσίας ή τοποθετήστε µια φορτισµένη
µπαταρία, προτού πατήσετε το κουµπί λειτουργίας. (Το σύστηµα µπορεί να µην αποκρίνεται, εάν η αποφορτισµένη
µπαταρία είναι η µοναδική πηγή τροφοδοσίας του.)
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5 Επιλογές ενέργειας

Μπορείτε να αλλάξετε πολλές εργοστασιακές ρυθµίσεις ενέργειας στον Πίνακα Ελέγχου των Windows.
Για παράδειγµα, µπορείτε να ορίσετε την αναπαραγωγή ήχου να σας προειδοποιεί όταν η µπαταρία
φτάσει σε κατάσταση χαµηλής ισχύος ή µπορείτε να αλλάξετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις από το
κουµπί λειτουργίας.

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος:

● Το πάτηµα του συνδυασµού πλήκτρων fn+f5, που ονοµάζεται κουµπί “sleep” (αναστολής) στο
λειτουργικό σύστηµα, ενεργοποιεί τη λειτουργία αναµονής.

● Από προεπιλογή, ο διακόπτης οθόνης σβήνει την οθόνη και ενεργοποιεί τη λειτουργία αναµονής.
Ο διακόπτης οθόνης ενεργοποιείται µε το κλείσιµο της οθόνης.

Πρόσβαση στις ιδιότητες επιλογών ενέργειας
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιδιότητες επιλογών ενέργειας:

● Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Μετρητής ενέργειας στην περιοχή ενηµέρωσης, στη δεξιά πλευρά
της γραµµής εργασιών, και στη συνέχεια επιλέξτε Προσαρµογή ιδιοτήτων τροφοδοσίας.

–ή–

● Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και Συντήρηση > Επιλογές ενέργειας.
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Εµφάνιση του εικονιδίου µετρητή ενέργειας
Σύµφωνα µε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, το εικονίδιο µετρητή ενέργειας εµφανίζεται στην περιοχή
ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραµµής εργασιών. Το εικονίδιο αλλάζει σχήµα για να δηλώσει αν
ο υπολογιστής τροφοδοτείται από την µπαταρία ή από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

Για να καταργήστε το εικονίδιο του µετρητή ενέργειας από την περιοχή ειδοποίησης:

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Μετρητή ενέργειας στην περιοχή ειδοποίησης και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Ρύθµιση ιδιοτήτων ενέργειας.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Advanced (Για προχωρηµένους).

3. Καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Εµφάνιση του εικονιδίου στη γραµµή εργασιών.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρµογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

Για να εµφανίσετε το εικονίδιο του µετρητή ενέργειας στην περιοχή ειδοποίησης:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και Συντήρηση > Επιλογές ενέργειας.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Advanced (Για προχωρηµένους).

3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εµφάνιση του εικονιδίου στη γραµµή εργασιών.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρµογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί OK.

Σηµείωση Αν δεν εµφανίζεται ένα εικονίδιο που έχετε τοποθετήσει στην περιοχή ειδοποίησης,
κάντε κλικ στο εικονίδιο «Εµφάνιση κρυφών εικονιδίων» (< ή <<) στην περιοχή ειδοποίησης.
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Ρύθµιση ή τροποποίηση συνδυασµού τροφοδοσίας
Από την καρτέλα “Συνδυασµοί τροφοδοσίας" του πλαισίου διαλόγου "Επιλογές ενέργειας"
πραγµατοποιείται αντιστοίχηση των επιπέδων ενέργειας σε στοιχεία του συστήµατος. Μπορείτε να
ορίσετε διαφορετικούς συνδυασµούς ανάλογα µε το εάν η τροφοδοσία του υπολογιστή γίνεται από
µπαταρία ή από εναλλασσόµενο ρεύµα.

Επίσης, µπορείτε να ορίσετε ένα συνδυασµό τροφοδοσίας, ο οποίος θα εκκινεί τη λειτουργία αναµονής
ή θα απενεργοποιεί την οθόνη ή τον σκληρό δίσκο µετά από ένα χρονικό διάστηµα που εσείς
προσδιορίζετε.

Για να ορίσετε ένα συνδυασµό τροφοδοσίας:

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Μετρητή ενέργειας στην περιοχή ειδοποίησης και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Ρύθµιση ιδιοτήτων ενέργειας.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδυασµοί τροφοδοσίας.

3. Επιλέξτε τον συνδυασµό τροφοδοσίας που θέλετε να τροποποιήσετε και ρυθµίστε τις επιλογές στις
λίστες της οθόνης.

4. Επιλέξτε Εφαρµογή.

Ρύθµιση ερώτησης ασφαλείας
Μπορείτε να προσθέσετε µια λειτουργία ασφαλείας µε την οποία θα σας ζητείται ένας κωδικός κατά την
ενεργοποίηση του υπολογιστή, την επαναφορά από τη λειτουργία αναµονής ή τη λειτουργία
αδρανοποίησης.

Για να ορίσετε µήνυµα για κωδικό πρόσβασης:

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Μετρητής ενέργειας στην περιοχή ειδοποίησης και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Ρύθµιση ιδιοτήτων ενέργειας.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Advanced (Για προχωρηµένους).

3. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αίτηµα για κωδικό πρόσβασης, όταν ο υπολογιστής
πραγµατοποιεί επαναφορά από τη λειτουργία αναµονής.

4. Επιλέξτε Εφαρµογή.
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6 Στοιχεία ελέγχου απόδοσης
επεξεργαστή

ΠΡΟΣΟΧΗ Για αποτροπή της υπερθέρµανσης, µην φράσσετε τους αεραγωγούς.
Χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή µόνο πάνω σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι ο
αεραγωγός δεν φράσσεται από κάποια σκληρή επιφάνεια, όπως έναν εκτυπωτή ή κάποια µαλακή
επιφάνεια, όπως µαξιλάρια, χοντρά υφάσµατα ή ρούχα. Η υπερθέρµανση µπορεί να προκαλέσει
ζηµιά στον υπολογιστή και να µειώσει την απόδοση του επεξεργαστή.

Σηµείωση Σε ορισµένες περιπτώσεις, ένας υπολογιστής ενδέχεται να λειτουργεί µε υψηλότερη
ταχύτητα όταν τροφοδοτείται από εξωτερική πηγή απ' ότι όταν τροφοδοτείται από την µπαταρία.
Εάν η ισχύς της µπαταρίας είναι πολύ χαµηλή, ο υπολογιστής ενδέχεται να προσπαθήσει να
εξοικονοµήσει ενέργεια µειώνοντας την ταχύτητα του επεξεργαστή και την απόδοση των
γραφικών.

Στα Windows XP σας δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης των στοιχείων ελέγχου απόδοσης του
επεξεργαστή µέσω επιλογής συγκεκριµένου συνδυασµού τροφοδοσίας. Η ταχύτητα επεξεργασίας
µπορεί να ρυθµιστεί για βέλτιστη απόδοση ή για µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.

Η διαχείριση των στοιχείων ελέγχου απόδοσης επεξεργαστή γίνεται στο πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες
επιλογών ενέργειας".

Για να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου απόδοσης επεξεργαστή στα Windows XP:

▲ Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και Συντήρηση > Επιλογές ενέργειας.

Ο συνδυασµός τροφοδοσίας που θα επιλεγεί καθορίζει την απόδοση του επεξεργαστή όταν ο
υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε πηγή εναλλασσόµενου ρεύµατος ή σε µπαταρία. Ο κάθε
συνδυασµός τροφοδοσίας, είτε εξωτερικής είτε από την µπαταρία, ορίζει µια συγκεκριµένη κατάσταση
επεξεργαστή.

Εφόσον οριστεί συνδυασµός τροφοδοσίας, δεν απαιτείται καµία άλλη παρέµβαση για έλεγχο της
απόδοσης του επεξεργαστή του υπολογιστή σας. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η απόδοση του
επεξεργαστή µε εξωτερική τροφοδοσία και τροφοδοσία από τη µπαταρία για τους διαθέσιµους
συνδυασµούς τροφοδοσίας.

Συνδυασµός τροφοδοσίας Απόδοση επεξεργαστή µε εξωτερική
τροφοδοσία

Απόδοση επεξεργαστή µε µπαταρία

Σπίτι/Γραφείο Λειτουργεί πάντα στην υψηλότερη
απόδοση.

Η απόδοση καθορίζεται µε βάση τις
απαιτήσεις της κεντρικής µονάδας
επεξεργασίας (CPU).

ELWW 17



Συνδυασµός τροφοδοσίας Απόδοση επεξεργαστή µε εξωτερική
τροφοδοσία

Απόδοση επεξεργαστή µε µπαταρία

Φορητός υπολογιστής
(προεπιλογή)*

Η απόδοση καθορίζεται µε βάση τις
απαιτήσεις της κεντρικής µονάδας
επεξεργασίας (CPU).

Η απόδοση καθορίζεται µε βάση τις
απαιτήσεις της κεντρικής µονάδας
επεξεργασίας (CPU).

Παρουσίαση Η απόδοση καθορίζεται µε βάση τις
απαιτήσεις της κεντρικής µονάδας
επεξεργασίας (CPU).

Η απόδοση καθορίζεται µε βάση τις
απαιτήσεις της κεντρικής µονάδας
επεξεργασίας (CPU).

Πάντα ενεργό Λειτουργεί πάντα στην υψηλότερη
απόδοση.

Λειτουργεί πάντα στην υψηλότερη
απόδοση.

Ελάχιστη διαχείριση
ενέργειας

Η απόδοση καθορίζεται µε βάση τις
απαιτήσεις της κεντρικής µονάδας
επεξεργασίας (CPU).

Η απόδοση καθορίζεται µε βάση τις
απαιτήσεις της κεντρικής µονάδας
επεξεργασίας (CPU).

Μέγιστη ισχύς µπαταρίας Η απόδοση καθορίζεται µε βάση τις
απαιτήσεις της κεντρικής µονάδας
επεξεργασίας (CPU).

Η απόδοση CPU είναι µειωµένη όταν έχει
επιλεγεί η ρύθµιση "Μέγιστη ισχύς
µπαταρίας". Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της
µπαταρίας παρατείνεται.

* Συνιστάται η χρήση του συνδυασµού τροφοδοσίας "Φορητός υπολογιστής".
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7 Μπαταρίες

Όταν υπάρχει µια φορτισµένη µπαταρία στον υπολογιστή και ο υπολογιστής δεν είναι συνδεµένος µε
εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, τότε λειτουργεί µε µπαταρία. Όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε
εξωτερική πηγή τροφοδοσίας AC, λειτουργεί µε την ισχύ AC. 

Εάν ο φορητός υπολογιστής περιέχει µια φορτισµένη µπαταρία και λειτουργεί µε εξωτερική πηγή
εναλλασσόµενου ρεύµατος µέσω του τροφοδοτικού AC, ο υπολογιστής θα αλλάξει σε τροφοδοσία
µπαταρίας, εάν αποσυνδεθεί το τροφοδοτικό AC.

Σηµείωση Η φωτεινότητα της οθόνης µειώνεται αυτόµατα όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό
AC, προκειµένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Για αύξηση της φωτεινότητας
της οθόνης, χρησιµοποιήστε το πλήκτρο πρόσβασης fn+f8 ή επανασυνδέστε το τροφοδοτικό AC.

Μπορείτε να αφήσετε την µπαταρία µέσα στον υπολογιστή ή να τη φυλάξετε, ανάλογα µε τον τρόπο
που εργάζεστε. Αφήνοντας την µπαταρία µέσα στον φορητό υπολογιστή, κάθε φορά που ο υπολογιστής
συνδέεται σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας AC, η µπαταρία φορτίζεται. Επίσης, προστατεύεται η
εργασία σας σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος.

Ωστόσο, η µπαταρία µέσα στον υπολογιστή αποφορτίζεται αργά όταν ο υπολογιστής είναι σβηστός και
δεν είναι συνδεδεµένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
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Τοποθέτηση ή αφαίρεση µπαταρίας
ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε τυχόν απώλεια πληροφοριών κατά την αφαίρεση της µπαταρίας
ότασν αυτή αποτελεί τη µοναδική πηγή τροφοδοσίας, προτού αφαιρέσετε τη µπαταρία εκκινήστε
τη λειτουργία αδρανοποίησης ή τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.

Σηµείωση Οι µπαταρίες διαφέρουν σε εµφάνιση ανάλογα µε το µοντέλο.

Για να τοποθετήσετε µια µπαταρία:

1. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή σε µια επίπεδη επιφάνεια µε τη θέση της µπαταρίας προς τα
αριστερά.

2. Εισαγάγετε την µπαταρία στη θέση µπαταρίας (1) και περιστρέψτε τη προς τα κάτω µέχρι να
εφαρµόσει (2).

Η ασφάλεια απελευθέρωσης µπαταρίας (3) κλειδώνει αυτόµατα την µπαταρία στη θέση της.

Για να αφαιρέσετε µια µπαταρία:

1. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή σε µια επίπεδη επιφάνεια µε τη θέση της µπαταρίας προς τα
αριστερά.

2. Σύρετε την ασφάλεια απελευθέρωσης της µπαταρίας (1) για να απελευθερώσετε την µπαταρία.

20 Κεφάλαιο 7   Μπαταρίες ELWW



3. Αποµακρύνετε την µπαταρία (2) από τον υπολογιστή και αφαιρέστε την από τον υπολογιστή (3).
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Φόρτιση της µπαταρίας
Για να παρατείνετε τη ζωή της µπαταρίας και να βελτιστοποιήσετε την ακρίβεια των ενδείξεων φόρτισης
της µπαταρίας:

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Μην φορτίζετε την µπαταρία του υπολογιστή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος.

● Αν φορτίζετε καινούρια µπαταρία:

● Φορτίζετε την µπαταρία ενώ ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε εξωτερική πηγή
τροφοδοσίας µέσω του τροφοδοτικού AC.

● Όταν φορτίζετε την µπαταρία, πρέπει να ολοκληρώνετε τη φόρτιση πριν ανοίξετε τον
υπολογιστή.

● Αν φορτίζετε µπαταρία σε χρήση:

● Όταν φορτίζετε την µπαταρία, φορτίστε την µέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη φόρτισης της
µπαταρίας.

Σηµείωση Εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος κατά τη διάρκεια φόρτισης της
µπαταρίας, ο µετρητής ενέργειας θα εµφανιστεί µε φόρτιση 100% πριν από την πλήρη
φόρτιση της µπαταρίας.

● Πριν φορτίσετε µια µπαταρία, αφήστε την να εκφορτιστεί µέχρι 5% της πλήρους φόρτισης,
χρησιµοποιώντας την κανονικά.

Η µπαταρία που έχετε τοποθετήσει στον υπολογιστή φορτίζεται όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος
σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας µέσω ενός τροφοδοτικού AC, µιας προαιρετικής συσκευής επέκτασης
ή ενός προαιρετικού µετασχηµατιστή.

Η µπαταρία που έχει τοποθετηθεί στον υπολογιστή φορτίζεται είτε ο υπολογιστής είναι
απενεργοποιηµένος είτε σε χρήση. Ωστόσο, η µπαταρία φορτίζεται γρηγορότερα όταν ο υπολογιστής
είναι απενεργοποιηµένος. Η φόρτιση ενδέχεται να καθυστερήσει εάν η µπαταρία είναι καινούρια, δεν
έχει χρησιµοποιηθεί για 2 εβδοµάδες ή περισσότερο ή η µπαταρία είναι πολύ πιο ζεστή ή πιο κρύα από
τη θερµοκρασία δωµατίου.

Η φωτεινή ένδειξη της µπαταρίας εµφανίζει την κατάσταση φόρτισης:

● Αναµµένη: Η µπαταρία φορτίζει.

● Αναβοσβήνει: Το επίπεδο της µπαταρίας είναι χαµηλό και η µπαταρία δεν φορτίζεται.

● Σβηστή: Η µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως ή δεν είναι τοποθετηµένη.

Για πληροφορίες σχετικά µε τον καθορισµό του ποσοστού φόρτισης µιας µπαταρίας, ανατρέξτε στην
ενότητα "Παρακολούθηση φόρτισης µπαταρίας".

Παρακολούθηση φόρτισης µπαταρίας
Στην ενότητα αυτή εξηγούνται διάφοροι τρόποι για να καθορίσετε το ποσοστό φόρτισης της µπαταρίας
σας.
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Λήψη ακριβών πληροφοριών για τη φόρτιση της µπαταρίας
Για µεγαλύτερη ακρίβεια στις ενδείξεις φόρτισης της µπαταρίας:

● Όταν φορτίζετε την µπαταρία, φορτίστε την µέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη φόρτισης της
µπαταρίας.

Σηµείωση Εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος κατά τη διάρκεια φόρτισης της
µπαταρίας, ο µετρητής ενέργειας θα εµφανιστεί µε φόρτιση 100% πριν από την πλήρη
φόρτιση της µπαταρίας.

● Πριν φορτίσετε µια µπαταρία, αφήστε την να εκφορτιστεί µέχρι 5% της πλήρους φόρτισης,
χρησιµοποιώντας την κανονικά.

● Εάν µια µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί για ένα µήνα ή περισσότερο, προβείτε σε βαθµονόµηση
αντί για απλή φόρτιση.

Εµφάνιση πληροφοριών φόρτισης στην οθόνη
Στην ενότητα αυτή εξηγείται ο τρόπος πρόσβασης και ερµηνείας των ενδείξεων φόρτισης της µπαταρίας.

Προβολή ενδείξεων φόρτισης
Για να προβάλετε τις πληροφορίες κατάστασης για οποιαδήποτε µπαταρία στον υπολογιστή:

● Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Μετρητής ενέργειας στην περιοχή ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά
της γραµµής εργασιών.

– ή –

● Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και συντήρηση > Επιλογές ενέργειας >
καρτέλα «Μετρητής ενέργειας».

Ερµηνεία ενδείξεων φόρτισης
Οι περισσότερες ενδείξεις φόρτισης αναφέρουν την κατάσταση της µπαταρίας τόσο ως ποσοστό όσο
και ως υπολειπόµενα λεπτά φόρτισης:

● Το ποσοστό δηλώνει το κατά προσέγγιση απόθεµα φόρτισης της µπαταρίας.

● Ο χρόνος υποδεικνύει τον κατά προσέγγιση χρόνο λειτουργίας που αποµένει στην µπαταρία αν η
µπαταρία εξακολουθήσει να παρέχει ενέργεια στο τρέχον επίπεδο. Για παράδειγµα, ο χρόνος που
αποµένει θα µειωθεί όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός DVD και θα αυξηθεί όταν διακόψετε την
αναπαραγωγή ενός DVD.

Όταν φορτίζεται µια µπαταρία, µπορεί να εµφανίζεται ένα εικονίδιο µε έναν κεραυνό πάνω από το
εικονίδιο της µπαταρίας στην οθόνη του µετρητή ενέργειας.
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Χειρισµός καταστάσεων χαµηλής ισχύος µπαταρίας
Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα περιγράφουν τις ειδοποιήσεις και τις αποκρίσεις του συστήµατος,
όπως έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή. Μπορείτε να αλλάξετε µερικές ειδοποιήσεις χαµηλής ισχύος
µπαταρίας και αποκρίσεις του συστήµατος, χρησιµοποιώντας τη ρύθµιση “Επιλογές ενέργειας" από τον
Πίνακα Ελέγχου των Windows. Οι προτιµήσεις που ορίζονται στο παράθυρο “Επιλογές ενέργειας" δεν
επηρεάζουν τις φωτεινές ενδείξεις.

Αναγνώριση καταστάσεων χαµηλής ισχύος µπαταρίας
Στην ενότητα αυτή εξηγείται ο τρόπος προσδιορισµού των καταστάσεων χαµηλής ισχύος µπαταρίας και
των καταστάσεων οριακά χαµηλής ισχύος µπαταρίας.

Κατάσταση χαµηλής ισχύος µπαταρίας
Όταν µια µπαταρία, η οποία αποτελεί τη µοναδική πηγή ενέργειας για τον υπολογιστή, φτάνει σε
κατάσταση χαµηλής ισχύος, η φωτεινή ένδειξη της µπαταρίας αναβοσβήνει.

Κατάσταση οριακά χαµηλής ισχύος µπαταρίας
Εάν η κατάσταση χαµηλής ισχύος της µπαταρίας δεν αντιµετωπιστεί, ο υπολογιστής περνάει σε
κατάσταση οριακά χαµηλής ισχύος της µπαταρίας και η φωτεινή ένδειξη της µπαταρίας αναβοσβήνει.

Σε µια κατάσταση επικίνδυνα χαµηλής ισχύος µπαταρίας:

● Αν η λειτουργία αδρανοποίησης είναι ενεργοποιηµένη και ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος ή
σε κατάσταση αναµονής, ο υπολογιστής πραγµατοποιεί εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης.

● Εάν η λειτουργία αδρανοποίησης είναι απενεργοποιηµένη και ο υπολογιστής είναι ενεργός ή σε
κατάσταση αναµονής, ο υπολογιστής παραµένει για λίγο σε κατάσταση αναµονής και, στη
συνέχεια, η λειτουργία του τερµατίζεται µε αποτέλεσµα την απώλεια των πληροφοριών που δεν
έχουν αποθηκευτεί.

Για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αδρανοποίησης είναι ενεργοποιηµένη:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και Συντήρηση > Επιλογές ενέργειας >
καρτέλα Αδρανοποίηση.

2. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιηµένο το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση της λειτουργίας
αδρανοποίησης.
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Αντιµετώπιση καταστάσεων χαµηλής ισχύος µπαταρίας

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο απώλειας πληροφοριών όταν ο υπολογιστής φτάσει
σε κατάσταση οριακά χαµηλής ισχύος µπαταρίας και έχει γίνει εκκίνηση της λειτουργίας
αδρανοποίησης, µην επαναφέρετε τη λειτουργία µέχρι να σβήσουν οι φωτεινές ενδείξεις
λειτουργίας.

Όταν υπάρχει διαθέσιµη εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
Για να αντιµετωπίσετε µια κατάσταση χαµηλής ισχύος µπαταρίας όταν υπάρχει διαθέσιµη εξωτερική
πηγή τροφοδοσίας, συνδέστε ένα από τα παρακάτω:

● τροφοδοτικό AC

● µια προαιρετική συσκευή επέκτασης

● Προαιρετικό τροφοδοτικό

Όταν είναι διαθέσιµη φορτισµένη µπαταρία
Για να αντιµετωπιστεί µια κατάσταση χαµηλής ισχύος µπαταρίας όταν υπάρχει διαθέσιµη φορτισµένη
µπαταρία:

1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή ή εκκινήστε τη λειτουργία αδρανοποίησης.

2. Τοποθετήστε µια φορτισµένη µπαταρία.

3. Ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.

Όταν δεν υπάρχει διαθέσιµη πηγή τροφοδοσίας
Για να αντιµετωπιστεί µια κατάσταση χαµηλής ισχύος µπαταρίας όταν δεν υπάρχει διαθέσιµη πηγή
τροφοδοσίας:

● Πραγµατοποιήστε εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης.

– ή –

● Αποθηκεύστε την εργασία σας και τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.

Εάν δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί επαναφορά του υπολογιστή από τη
λειτουργία αδρανοποίησης
Για να αντιµετωπίσετε µια κατάσταση χαµηλής ισχύος µπαταρίας, όταν η ενέργεια του υπολογιστή δεν
επαρκεί για να πραγµατοποιήσει την επαναφορά από τη λειτουργία αδρανοποίησης:

1. Τοποθετήστε µια φορτισµένη µπαταρία ή συνδέστε τον υπολογιστή σε εξωτερική πηγή
τροφοδοσίας.

2. Πραγµατοποιήστε επαναφορά από τη λειτουργία αδρανοποίησης, πατώντας το κουµπί
λειτουργίας.
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Βαθµονόµηση µπαταρίας
Πότε πρέπει να πραγµατοποιείτε βαθµονόµηση
Ακόµα και αν χρησιµοποιείτε εντατικά µια µπαταρία, κανονικά δε χρειάζεται βαθµονόµηση πάνω από
µία φορά το µήνα. ∆εν είναι απαραίτητο να πραγµατοποιείτε βαθµονόµηση µιας νέας µπαταρίας. Η
βαθµονόµηση µιας µπαταρίας γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

● Όταν οι ενδείξεις φόρτισης της µπαταρίας φαίνονται ανακριβείς

● Όταν παρατηρείτε σηµαντική αλλαγή στο χρόνο λειτουργίας της µπαταρίας

● Όταν η µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί για ένα µήνα ή και περισσότερο

Τρόπος βαθµονόµησης
Η διαδικασία βαθµονόµησης της µπαταρίας περιλαµβάνει τρία βήµατα: πλήρη φόρτιση, πλήρη
εκφόρτιση και πλήρη επαναφόρτιση.

Βήµα 1: Φόρτιση µπαταρίας
Η φόρτιση της µπαταρίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε τον υπολογιστή απενεργοποιηµένο είτε
κατά τη χρήση του. Ωστόσο, η φόρτιση γίνεται ταχύτερα όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Μην φορτίζετε την µπαταρία του υπολογιστή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος.

Για να φορτίσετε την µπαταρία:

1. Τοποθετήσετε την µπαταρία στον υπολογιστή.

2. Συνδέστε τον υπολογιστή σε ένα τροφοδοτικό AC, ένα προαιρετικό τροφοδοτικό ή µια προαιρετική
συσκευή επέκτασης, και στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό ή τη συσκευή στην εξωτερική πηγή
τροφοδοσίας.

Η φωτεινή ένδειξη της µπαταρίας στον υπολογιστή ανάβει.

3. Αφήστε τον υπολογιστή συνδεδεµένο στην εξωτερική πηγή τροφοδοσίας µέχρι να φορτιστεί
πλήρως η µπαταρία.

Η φωτεινή ένδειξη της µπαταρίας στον υπολογιστή σβήνει.
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Βήµα 2: Εκφόρτιση µπαταρίας
Προτού ξεκινήσετε την πλήρη αποφόρτιση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και Συντήρηση > Επιλογές ενέργειας >
καρτέλα Αδρανοποίηση.

2. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση αδρανοποίησης.

3. Επιλέξτε Εφαρµογή.

Ο υπολογιστής πρέπει να παραµείνει ενεργοποιηµένος κατά την αποφόρτιση της µπαταρίας. Η
µπαταρία µπορεί να εκφορτιστεί είτε ο υπολογιστής είναι σε χρήση είτε όχι, αλλά θα εκφορτιστεί
γρηγορότερα κατά τη χρήση του υπολογιστή.

● Εάν έχετε σκοπό να αφήσετε τον υπολογιστή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της αποφόρτισης,
αποθηκεύστε τα δεδοµένα σας πριν να ξεκινήσει η διαδικασία αποφόρτισης.

● Εάν χρησιµοποιείτε τακτικά τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποφόρτισης και
έχετε καθορίσει διαλείµµατα εξοικονόµησης ενέργειας, το σύστηµα θα έχει την παρακάτω απόδοση
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποφόρτισης:

● Η οθόνη δεν θα σβήσει αυτόµατα.

● Η ταχύτητα της µονάδας σκληρού δίσκου δεν θα µειώνεται αυτόµατα, όσο ο υπολογιστής είναι
σε αδράνεια.

● ∆εν πραγµατοποιείται εκκίνηση της κατάστασης αδρανοποίησης από το σύστηµα.

Για πλήρη εκφόρτιση της µπαταρίας:

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Μετρητής ενέργειας στην περιοχή ενηµέρωσης, στη δεξιά πλευρά
της γραµµής εργασιών, και στη συνέχεια επιλέξτε Προσαρµογή ιδιοτήτων τροφοδοσίας.

– ή –

Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και Συντήρηση > Επιλογές ενέργειας.

2. Σηµειώστε τις 4 ρυθµίσεις στις στήλες Λειτουργεί µε µπαταρία και Είναι στην πρίζα έτσι ώστε
να µπορείτε να τις επαναφέρετε µετά τη βαθµονόµηση.

3. Θέστε τις 4 επιλογές στη ρύθµιση Ποτέ.

4. Κάντε κλικ στο OK.

5. Αποσυνδέστε τον υπολογιστή από την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, αλλά µην τον
απενεργοποιήσετε.

6. Χρησιµοποιήστε τον υπολογιστή µέσω της µπαταρίας µέχρι η µπαταρία να εκφορτιστεί πλήρως.
Η φωτεινή ένδειξη της µπαταρίας αρχίζει να αναβοσβήνει . όταν η µπαταρία έχει φτάσει σε
κατάσταση χαµηλής ισχύος. Όταν η µπαταρία εκφορτιστεί εντελώς, η φωτεινή ένδειξη της
µπαταρίας σβήνει και τερµατίζεται η λειτουργία του υπολογιστή.
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Βήµα 3: Επαναφόρτιση µπαταρίας
Φόρτιση µπαταρίας:

1. Συνδέστε τον υπολογιστή σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και διατηρήστε την εξωτερική
τροφοδοσία µέχρι να επαναφορτιστεί πλήρως η µπαταρία. Όταν η µπαταρία επαναφορτιστεί
πλήρως, η φωτεινή ένδειξη της µπαταρίας στον υπολογιστή σβήνει.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον υπολογιστή, ενώ η µπαταρία επαναφορτίζεται. Ωστόσο, η
µπαταρία θα φορτιστεί γρηγορότερα αν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος.

2. Εάν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος, ενεργοποιήστε τον, όταν η µπαταρία έχει πλήρως
φορτιστεί και έχει σβήσει η φωτεινή ένδειξη της µπαταρίας.

3. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και Συντήρηση > Επιλογές ενέργειας.

4. Εισαγάγετε ξανά τις ρυθµίσεις που καταγράψατε για τα στοιχεία στη στήλη Στην πρίζα και στη
στήλη Λειτουργεί µε µπαταρία.

5. Κάντε κλικ στο OK.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αφού βαθµονοµήσετε την µπαταρία, ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία
αδρανοποίησης. Εάν δεν ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία αδρανοποίησης, ενδέχεται να
εξαντληθεί η µπαταρία και να προκληθεί απώλεια πληροφοριών.

Για να ενεργοποιήσετε και πάλι την αδρανοποίηση, επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Eλέγχου >
Επιδόσεις και Συντήρηση > Επιλογές ενέργειας > Αδρανοποίηση. Επιλέξτε το πλαίσιο
ελέγχου Ενεργοποίηση της λειτουργίας αδρανοποίησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο
κουµπί Εφαρµογή.
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Εξοικονόµηση ενέργειας µπαταρίας
Χρησιµοποιώντας τις διαδικασίες και τις ρυθµίσεις εξοικονόµησης ενέργειας της µπαταρίας που
περιγράφονται στην παρούσα ενότητα, παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας του υπολογιστή µε µπαταρία
από µία µόνο φόρτιση.

Εξοικονόµηση ενέργειας κατά την εργασία
Για να εξοικονοµήσετε ενέργεια, ενώ χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή:

● Απενεργοποιήστε τις συνδέσεις ασύρµατου και τοπικού δικτύου (LAN) και τερµατίστε εφαρµογές
modem, όταν δεν χρησιµοποιούνται.

● Αποσυνδέστε τυχόν εξωτερικές συσκευές που δεν χρησιµοποιείτε και δεν είναι συνδεµένες µε µια
εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

● Τερµατίστε τη λειτουργία, απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε τις όποιες εξωτερικές κάρτες µέσων δεν
χρησιµοποιείτε.

● Απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε µια τοποθετηµένη ψηφιακή κάρτα.

● Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα πρόσβασης fn+f8 και fn+f7 για να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα της
οθόνης όπως χρειάζεται.

● Χρησιµοποιήστε προαιρετικά ηχεία εξωτερικής τροφοδοσίας αντί για τα εσωτερικά ηχεία ή
προσαρµόστε την ένταση ήχου ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας.

● Πατήστε fn+f4 για εναλλαγή της εικόνας από την οθόνη του υπολογιστή σε εξωτερική συσκευή
οθόνης.

● Εάν πρόκειται να διακόψετε την εργασία σας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναµονής ή
αδρανοποίησης ή τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.

Επιλογή ρυθµίσεων εξοικονόµησης ενέργειας
Για να ρυθµίσετε τον υπολογιστή ώστε να εξοικονοµεί ενέργεια:

● Επιλέξτε µικρό χρόνο αναµονής για την ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης και επιλέξτε µια
προφύλαξη οθόνης χωρίς πολλά γραφικά ή κίνηση.

Για να µεταβείτε στις ρυθµίσεις προφύλαξης οθόνης:

Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Εµφάνιση και θέµατα > Επιλογή προφύλαξης οθόνης.

● Από το λειτουργικό σύστηµα, επιλέξτε ένα συνδυασµό τροφοδοσίας µε χαµηλές ρυθµίσεις χρήσης
ενέργειας.
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Αποθήκευση µπαταρίας
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Για να αποφύγετε πιθανά προβλήµατα ασφαλείας, χρησιµοποιείτε µόνο την
µπαταρία που συνοδεύει τον υπολογιστή, µια ανταλλακτική µπαταρία που σας παρέχεται από
την HP ή συµβατές µπαταρίες που έχετε αγοράσει ως αξεσουάρ από την HP.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε ενδεχόµενη βλάβη της µπαταρίας, αποφύγετε την έκθεσή της σε
υψηλές θερµοκρασίες για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα.

Αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τον υπολογιστή και να τον συνδέσετε σε εξωτερική πηγή
τροφοδοσίας για διάστηµα µεγαλύτερο των 2 εβδοµάδων, αφαιρέστε και αποθηκεύστε ξεχωριστά τις
µπαταρίες.

Για να παρατείνετε τη φόρτιση µιας αποθηκευµένης µπαταρίας, τοποθετήστε την σε µέρος δροσερό και
ξηρό.

Βαθµονοµήστε τη µπαταρία πριν την χρησιµοποιήσετε αν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για ένα µήνα ή
περισσότερο.

Απόρριψη χρησιµοποιηµένης µπαταρίας
ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Για να µειωθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης ή εγκαυµάτων, µην αποσυναρµολογείτε τη
µπαταρία, αποφύγετε τα κτυπήµατα ή τη διάτρησή της, µην βραχυκυκλώνετε τις εξωτερικές
επαφές της και µην την απορρίπτετε σε νερό ή φωτιά. Μην εκθέτετε τη µπαταρία σε θερµοκρασίες
άνω των 60˚C (140˚F). Αντικαταστήστε την µπαταρία µόνο µε µπαταρίες εγκεκριµένες για χρήση
µε το συγκεκριµένο υπολογιστή.

Για πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη των µπαταριών, ανατρέξτε στην ενότητα Σηµειώσεις
κανονισµών, ασφαλείας και περιβάλλοντος.
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