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1 Λίστα γρήγορου ελέγχου

Εάν παρουσιαστούν προβλήµατα µε τον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα
αντιµετώπισης προβληµάτων:

1. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο.

2. Ανατρέξτε σε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον υπολογιστή και στις συνδέσεις
τοποθεσιών Web που υπάρχουν στο Help and Support Center (Κέντρο βοήθειας & υποστήριξης).

Σηµείωση Παρόλο που πολλά εργαλεία ελέγχου και επιδιόρθωσης απαιτούν σύνδεση
στο Internet, άλλα εργαλεία µπορούν να σας βοηθήσουν να διορθώσετε ένα πρόβληµα όταν
ο υπολογιστής είναι εκτός σύνδεσης.

3. Για επιπλέον βοήθεια επικοινωνήστε µε την Εξυπηρέτηση πελατών. Ανατρέξτε στην κεφάλαιο
«Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών» αυτού του οδηγού.
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Ο υπολογιστής δεν ενεργοποιείται
Για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, πατήστε το κουµπί λειτουργίας. Όταν ο υπολογιστής είναι
ενεργοποιηµένος, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας είναι αναµµένη.

Εάν ο υπολογιστής και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας δεν ανάβουν όταν πατάτε το κουµπί λειτουργίας,
η τροφοδοσία του υπολογιστή µπορεί να µην είναι επαρκής.

Οι παρακάτω προτεινόµενες ενέργειες µπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την αιτία για την
οποία ο υπολογιστής δεν εκκινεί:

● Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε πρίζα AC, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC παρέχει επαρκές
ρεύµα, συνδέοντας µια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα.

● Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί µε µπαταρία ή τροφοδοτείται από εξωτερική πηγή και όχι από
ηλεκτρική πρίζα, συνδέστε τον σε µια πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος, χρησιµοποιώντας το
τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το
τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) είναι σωστά συνδεδεµένα.

● Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί µε µπαταρία:

● Αφαιρέστε την κύρια µπαταρία και την µπαταρία ταξιδιού (εάν υπάρχει) και συνδέστε τον
υπολογιστή σε µια πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος, χρησιµοποιώντας το τροφοδοτικό
εναλλασσόµενου ρεύµατος. Εάν ο υπολογιστής ανάψει, ίσως χρειάζεται να αντικαταστήσετε
κάποια από τις µπαταρίες.

● Εάν η φωτεινή ένδειξη της µπαταρίας στο µπροστινό τµήµα του υπολογιστή αναβοσβήνει,
τότε η φόρτιση της µπαταρίας έχει φτάσει σε χαµηλό επίπεδο και µπορεί να µην επιτρέπει την
εκκίνηση του υπολογιστή. Συνδέστε τον υπολογιστή σε πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε
το τροφοδοτικό εναλλασσόµενου ρεύµατος και δώστε τη δυνατότητα στη µπαταρία να
φορτιστεί.
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Η οθόνη του υπολογιστή είναι κενή
Εάν δεν έχετε απενεργοποιήσει τον υπολογιστή αλλά η οθόνη είναι κενή, οι αιτίες µπορεί να είναι µία ή
περισσότερες από τις παρακάτω:

● Ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής ή αδρανοποίησης.

● Ο υπολογιστής ίσως να µην είναι ρυθµισµένος να εµφανίζει την εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή.

● Ο διακόπτης οθόνης ή ο αισθητήρας φωτισµού περιβάλλοντος (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) ίσως
να µην λειτουργεί σωστά.

Οι παρακάτω προτεινόµενες ενέργειες µπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την αιτία για την
οποία η οθόνη του υπολογιστή είναι κενή:

● Για να τον επαναφέρετε από τη λειτουργία αδρανοποίησης ή τη λειτουργία αναµονής, πατήστε
σύντοµα το κουµπί λειτουργίας.

Η αναµονή και η αδρανοποίηση είναι λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας που µπορούν να
κλείσουν την οθόνη. Η αναµονή και η αδρανοποίηση µπορούν να ενεργοποιηθούν από το σύστηµα
όταν ο υπολογιστής βρίσκεται στα Microsoft® Windows® αλλά δεν είναι σε χρήση ή όταν έχει
φτάσει σε κατάσταση πολύ χαµηλής ισχύος µπαταρίας. Για να αλλάξετε αυτές καθώς και άλλες
ρυθµίσεις τροφοδοσίας, επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Επιδόσεις και συντήρηση >
Επιλογές ενέργειας.

● Για µεταφορά της εικόνας στην οθόνη του υπολογιστή, πατήστε fn+f4.

Στα περισσότερα µοντέλα, όταν µια προαιρετική εξωτερική συσκευή προβολής, όπως µια οθόνη,
συνδεθεί µε τον υπολογιστή, η εικόνα µπορεί να προβληθεί στην οθόνη του υπολογιστή ή στην
εξωτερική οθόνη ή ταυτόχρονα και στις δύο συσκευές οθόνης. Όταν πατάτε επανειληµµένα τα
πλήκτρα fn+f4, γίνεται εναλλαγή της εικόνας ανάµεσα στην οθόνη του υπολογιστή, µία ή
περισσότερες εξωτερικές οθόνες και ταυτόχρονη απεικόνιση σε όλες τις συσκευές.

● Εάν ο υπολογιστής έχει εξωτερικό διακόπτη οθόνης, πιέστε τον για να βεβαιωθείτε ότι κινείται
ελεύθερα. (Ο διακόπτης οθόνης κανονικά βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του
πληκτρολογίου.) Εάν ο υπολογιστής διαθέτει µαγνητικό διακόπτη οθόνης, βεβαιωθείτε ότι ο
υπολογιστής δεν βρίσκεται κοντά σε ισχυρό µαγνητικό πεδίο και ότι δεν ακουµπούν στον
υπολογιστή µαγνητισµένα αντικείµενα (όπως, για παράδειγµα, ένα µαγνητισµένο κατσαβίδι).

● Εάν ο υπολογιστής διαθέτει αισθητήρα φωτισµού περιβάλλοντος (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα),
βεβαιωθείτε ότι δεν εµποδίζεται η λειτουργία του αισθητήρα.

Ο αισθητήρας φωτισµού περιβάλλοντος κανονικά βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
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Το λογισµικό δεν λειτουργεί οµαλά
Εάν το λογισµικό δεν ανταποκρίνεται ή δεν λειτουργεί οµαλά:

● Επανεκκινήστε τον υπολογιστή:

● Στα Windows XP Home, επιλέξτε Έναρξη > Σβήσιµο του υπολογιστή > Επανεκκίνηση.

● Στα Windows XP Professional, επιλέξτε Έναρξη > Σβήσιµο του υπολογιστή >
Επανεκκίνηση > ΟΚ. (Εάν έχετε εγγραφεί σε τοµέα δικτύου, το κουµπί στο οποίο κάνετε κλικ
ονοµάζεται «Τερµατισµός» αντί για «Σβήσιµο του υπολογιστή».)

Αν δεν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας µε αυτές τις
διαδικασίες, ανατρέξτε στην επόµενη ενότητα, «Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος, αλλά
δεν ανταποκρίνεται».

● Εκτελέστε ένα πρόγραµµα εντοπισµού ιών.

● Εάν η θερµοκρασία του υπολογιστή είναι ασυνήθιστα υψηλή, αφήστε τον να κρυώσει ώστε να
επανέλθει σε θερµοκρασία δωµατίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την
υπερθέρµανση του υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα «Ο υπολογιστής έχει θερµανθεί
ασυνήθιστα» στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.

● Εάν χρησιµοποιείτε προαιρετικό ασύρµατο ποντίκι, βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία του ποντικιού είναι
επαρκώς φορτισµένη.
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Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος, αλλά δεν
ανταποκρίνεται

Εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος αλλά δεν ανταποκρίνεται στις εφαρµογές του λογισµικού ή
στις εντολές του πληκτρολογίου, δοκιµάστε πρώτα να τερµατίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή µέσω
του λειτουργικού συστήµατος, επιλέγοντας Έναρξη > Σβήσιµο του υπολογιστή >
Απενεργοποίηση. (Εάν έχετε εγγραφεί σε τοµέα δικτύου, το κουµπί στο οποίο κάνετε κλικ ονοµάζεται
«Τερµατισµός» αντί για «Σβήσιµο του υπολογιστή».)

Εάν ο υπολογιστής εξακολουθεί να µην ανταποκρίνεται, δοκιµάστε τις ακόλουθες διαδικασίες
αναγκαστικού τερµατισµού µε την εξής σειρά:

1. Αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε περιβάλλον Windows, πατήστε τα πλήκτρα ctrl+alt+delete. Στη
συνέχεια, επιλέξτε Τερµατισµός > Απενεργοποίηση.

2. Εάν δεν µπορείτε να τερµατίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή χρησιµοποιώντας τον συνδυασµό
πλήκτρων ctrl+alt+del, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί λειτουργίας για τουλάχιστον 5
δευτερόλεπτα.

3. Εάν δεν µπορείτε να τερµατίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή µε το κουµπί λειτουργίας,
αποσυνδέστε τον υπολογιστή από την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και αφαιρέστε τη µπαταρία.

Σηµείωση Εάν δεν µπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή αφού τον
απενεργοποιήσατε, ανατρέξτε στην ενότητα «Ο υπολογιστής δεν ενεργοποιείται».

Ο υπολογιστής έχει θερµανθεί ασυνήθιστα
Είναι φυσιολογικό ο υπολογιστής σας να είναι ζεστός στην αφή, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ωστόσο,
αν ο υπολογιστής είναι ασυνήθιστα ζεστός, ενδέχεται να έχει προκληθεί υπερθέρµανση εξαιτίας κάποιου
φραγµένου αεραγωγού.

Αν υποψιάζεστε ότι ο υπολογιστής έχει υπερθερµανθεί, αφήστε τον υπολογιστή να κρυώσει σε
θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι κανένας αεραγωγός δεν είναι φραγµένος όσο
χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την υπερθέρµανση, µην φράσσετε τους αεραγωγούς.
Χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή µόνο επάνω σε σκληρή, επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι ο
αεραγωγός δεν φράσσεται από κάποια σκληρή επιφάνεια, όπως έναν εκτυπωτή, ή κάποια
µαλακή επιφάνεια, όπως µαξιλάρια ή χοντρά υφάσµατα.

Σηµείωση Ο ανεµιστήρας του υπολογιστή εκκινείται αυτόµατα για την ψύξη των εσωτερικών
εξαρτηµάτων και την πρόληψη της υπερθέρµανσης. Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
εσωτερικού ανεµιστήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ρουτίνας είναι κάτι το φυσιολογικό.
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Κάποια εξωτερική συσκευή δεν λειτουργεί
Εάν µια εξωτερική συσκευή δεν λειτουργεί µε τον αναµενόµενο τρόπο:

● Ενεργοποιήστε τη συσκευή σύµφωνα µε τις οδηγίες του οδηγού χρήσης της συσκευής. Μπορεί να
µην είναι δυνατή η τροφοδοσία ορισµένων συσκευών, όπως είναι οι οθόνες και οι εκτυπωτές, από
τον υπολογιστή και να πρέπει να τις ενεργοποιήσετε πριν από τον υπολογιστή.

● Βεβαιωθείτε ότι

● Όλες οι συνδέσεις της συσκευής έχουν γίνει σωστά και είναι ασφαλείς.

● Η συσκευή τροφοδοτείται µε ρεύµα.

● Η συσκευή είναι συµβατή µε το λειτουργικό σύστηµα. Για πληροφορίες συµβατότητας,
ανατρέξτε στην τοποθεσία Web του κατασκευαστή της συσκευής.

● Τα σωστά προγράµµατα οδήγησης είναι εγκατεστηµένα και έχουν ενηµερωθεί. Τα
προγράµµατα οδήγησης διατίθενται στο CD που περιλαµβάνεται µε τη συσκευή ή στην
τοποθεσία Web του κατασκευαστή της συσκευής.

Ο υπολογιστής δεν είναι δυνατό να συνδεθεί σε ασύρµατο
δίκτυο

Εάν ο υπολογιστής δεν είναι δυνατό να συνδεθεί σε ασύρµατο δίκτυο:

1. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ασύρµατης επικοινωνίας είναι ενεργοποιηµένες.

● Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας ανάβει στον υπολογιστή. Αν η
φωτεινή ένδειξη ασύρµατης λειτουργίας είναι σβηστή, πατήστε το κουµπί ασύρµατης
λειτουργίας για να την ενεργοποιήστε.

● Βεβαιωθείτε ότι το υλικό ασύρµατης λειτουργίας είναι σωστά εγκατεστηµένο ελέγχοντας ότι
δεν υπάρχει κόκκινη ή κίτρινη σήµανση δίπλα στο όνοµα της συσκευής στο πρόγραµµα
«∆ιαχείριση συσκευών».

α. Επιλέξτε Έναρξη > Ο Υπολογιστής µου.

β. Κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο και επιλέξτε την καρτέλα Ιδιότητες > Υλικό > ∆ιαχείριση
συσκευών.

Σηµείωση Εάν το κουµπί ασύρµατης λειτουργίας είναι απενεργοποιηµένο ή η
συσκευή Bluetooth ή WWAN είναι απενεργοποιηµένη στο Computer Setup, η
συσκευή Bluetooth ή WWAN δεν θα εµφανιστεί στο πρόγραµµα «∆ιαχείριση
συσκευών».
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● Ανοίξτε το Wireless Assistant και βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ασύρµατης λειτουργίας είναι
ενεργοποιηµένες και αναµµένες. Επιλέξτε Έναρξη > HP Info Center > HP Wireless
Assistant.

● Ελέγξτε ότι οι συσκευές ασύρµατης λειτουργίας είναι ενεργοποιηµένες στο Computer Setup
ή στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup.

α. Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα Computer Setup ή το βοηθητικό πρόγραµµα Setup
ενεργοποιώντας ή επανεκκινώντας τον υπολογιστή, και, στη συνέχεια, πατώντας f10
όταν εµφανιστεί το µήνυµα «F10=ROM Based Setup» ή το µήνυµα «Press <F10> to
enter setup» (Πατήστε το πλήκτρο F10 για είσοδο στο βoηθητικό πρόγραµµα setup)
στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

β. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Advanced (Για
προχωρηµένους) > Device options (Επιλογές συσκευών) ή Advanced (Για
προχωρηµένους) και στη συνέχεια, πατήστε enter.

2. Ελέγξτε ότι στο παράθυρο «Ασύρµατη σύνδεση δικτύου» των Windows µπορεί να εµφανιστεί το
δίκτυο.

● Κάντε κλικ στο κουµπί Ανανέωση έτσι ώστε τα Windows να κάνουν σάρωση σε όλα τα
κανάλια για τα διαθέσιµα σηµεία πρόσβασης.

● Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής βρίσκεται εντός της περιοχής του ασύρµατου δροµολογητή
(σηµείο πρόσβασης).

● Βεβαιωθείτε ότι οι κεραίες του ασύρµατου υπολογιστή δεν εµποδίζονται.

● Εάν στο παράθυρο «Ασύρµατη σύνδεση δικτύου» εµφανιστεί το µήνυµα «∆εν είναι δυνατή η
διαµόρφωση της ασύρµατης σύνδεσης από τα Windows» ή η καρτέλα «Ασύρµατα δίκτυα»
δεν είναι προσβάσιµη ή δεν υπάρχει στο παράθυρο «Ιδιότητες ασύρµατης σύνδεσης
δικτύου», ελέγξτε εάν είναι εγκατεστηµένο ένα βοηθητικό πρόγραµµα τρίτου κατασκευαστή.
Τα περισσότερα βοηθητικά προγράµµατα τρίτων κατασκευαστών απενεργοποιούν το
βοηθητικό πρόγραµµα διαµόρφωσης των Windows. Εάν έχει εγκατασταθεί ένα βοηθητικό
πρόγραµµα τρίτου κατασκευαστή, ρυθµίστε το ασύρµατο δίκτυο χρησιµοποιώντας το
βοηθητικό πρόγραµµα του τρίτου κατασκευαστή ή απεγκαταστήστε το βοηθητικό πρόγραµµα
του τρίτου κατασκευαστή και χρησιµοποιήστε βοηθητικό πρόγραµµα των Windows για να
ρυθµίσετε το ασύρµατο δίκτυο.

● Βεβαιωθείτε ότι το ασύρµατο δίκτυο εκπέµπει το όνοµα δικτύου (SSID). Οι περισσότεροι
ασύρµατοι δροµολογητές (σηµεία πρόσβασης) είναι ρυθµισµένοι από προεπιλογή να
εκπέµπουν το SSID. Εάν η εκποµπή SSID είναι απενεργοποιηµένη για πρόσθετη ασφάλεια,
ενεργοποιήστε την ξανά προσωρινά για να βεβαιωθείτε ότι τα Windows εντοπίζουν το δίκτυο.
Όταν η εκποµπή SSID είναι επενεργοποιηµένη, το δίκτυο δεν θα εντοπιστεί από τα Windows
και δεν θα εµφανιστεί στη λίστα των διαθέσιµων δικτύων.

3. Επιβεβαιώστε πως οι ρυθµίσεις αποκρυπτογράφησης είναι σωστές ελέγχοντας ότι ο υπολογιστής
ο ασύρµατος δροµολογητής (σηµείο πρόσβασης) χρησιµοποιούν τις ίδιες ρυθµίσεις ασφαλείας.

4. Βεβαιωθείτε ότι λαµβάνετε µια έγκυρη διεύθυνση ΙΡ.

● Βεβαιωθείτε ότι το TCP/IP του υπολογιστή είναι ρυθµισµένο για αυτόµατη λήψη διεύθυνσης
ΙΡ:

α. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Συνδέσεις δικτύου και Internet > Συνδέσεις
δικτύου.

β. Κάντε δεξί κλικ σε µια σύνδεση δικτύου και επιλέξτε Ιδιότητες.
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γ. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) και µετά στην επιλογή
Ιδιότητες.

δ. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένο το στοιχείο Αυτόµατη λήψη διεύθυνσης ΙΡ.

ε. Κάντε κλικ στο OK.

● Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρµατος δροµολογητής (σηµείο πρόσβασης) έχει δυνατότητα DHCP.

● Χρησιµοποιήστε το βοηθητικό πρόγραµµα ipconfig για να ανανεώσετε µια διεύθυνση IP.

Επιλέξτε Έναρξη > Εκτέλεση.

Πληκτρολογήστε cmd.

Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε ipconfig και πατήστε enter.

Για να ανανεώσετε µια διεύθυνση ΙΡ, πληκτρολογήστε ipconfig/release και
πατήστε enter. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ipconfig/renew και, στη συνέχεια,
πατήστε το πλήκτρο enter.

Πληκτρολογήστε exit.

5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το τελευταίο υλικολογισµικό για τον ασύρµατο δροµολογητή (σηµείο
πρόσβασης).

6. Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη δραστηριότητας του ασύρµατου δροµολογητή (σηµείο
πρόσβασης) είναι αναµµµένη. Εάν η φωτεινή ένδειξη δραστηριότητας δεν είναι αναµµένη,
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος του δροµολογητή και µετά συνδέστε το ξανά.

7. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ασύρµατο τηλέφωνο, µηχάνηµα
φαξ ή φούρνος µικροκυµάτων, κοντά στον ασύρµατο δροµολογητή (σηµείο πρόσβασης).

8. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν µεγάλες µεταλλικές επιφάνειες κοντά στις πλευρές του ασύρµατου
δροµολογητή (σηµείο πρόσβασης).

9. Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρµατος δροµολογητής (σηµείο πρόσβασης) είναι τοποθετηµένος όσο το
δυνατόν πιο ψηλά στο δωµάτιο, όπως στο επάνω µέρος µιας βιβλιοθήκης.

10. Ελέγξτε τη λειτουργικότητα και τη διαµόρφωση του ασύρµατου δροµολογητή (σηµείο πρόσβασης).

● Απενεργοποιήστε προσωρινά οποιαδήποτε ασύρµατη αποκρυπτογράφηση για να δείτε εάν
ο υπολογιστής θα συνδεθεί στο ασύρµατο δίκτυο. Εάν ο υπολογιστής συνδεθεί στο ασύρµατο
δίκτυο όταν η αποκρυπτογράφηση είναι απενεργοποιηµένη, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής
και ο ασύρµατος δροµολογητής (σηµείο πρόσβασης) χρησιµοποιούν τις ίδιες ρυθµίσεις
ασφαλείας (Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, Αποκρυπτογράφηση δεδοµένων, Κλειδί δικτύου και
∆είκτης κλειδιού).

● Αλλάξτε το ασύρµατο κανάλι στον ασύρµατο δροµολογητή (σηµείο πρόσβασης). Κανονικά τα
κανάλια 3, 6 και 11 είναι τα καλύτερα κανάλια επειδή δεν επικαλύπτουν το ένα το άλλο.
Εντούτοις, εάν εντοπιστούν πολλά δίκτυα σε κοντινή απόσταση και περισσότερα από ένα
χρησιµοποιούν το ίδιο κανάλι, µπορεί να υπάρχουν παρεµβολές.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/techcenter/wireless.
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2 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών

Εάν δεν µπορείτε να βρείτε τη λύση στο πρόβληµα σας χρησιµοποιώντας το Κέντρο βοήθειας και
υποστήριξης, ίσως χρειάζεται να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Πριν από την επικοινωνία µε την Εξυπηρέτηση Πελατών
Για την ταχύτερη δυνατή επίλυση του προβλήµατός σας, όταν επικοινωνείτε τηλεφωνικώς ή µέσω e-
mail µε την Εξυπηρέτηση πελατών, έχετε διαθέσιµο τον υπολογιστή και τις ακόλουθες πληροφορίες:

● Το όνοµα προϊόντος που βρίσκεται στην οθόνη ή στο πληκτρολόγιο.

● Τον σειριακό αριθµό (S/N) που αναγράφεται στην ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών.

● Η ετικέτα εξυπηρέτησης πελατών βρίσκεται στο κάτω µέρος του υπολογιστή.

● Για να εµφανίσετε τις πληροφορίες της ετικέτας εξυπηρέτησης πελατών στην οθόνη του
υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουµπί My HP Computer (Ο υπολογιστής µου ΗΡ) στο Help
and Support Center (Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης).

● Την ηµεροµηνία αγοράς του υπολογιστή.

● Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρουσιάστηκε το πρόβληµα.

● Τα µηνύµατα σφάλµατος που εµφανίστηκαν.

● Τον κατασκευαστή και το µοντέλο του υλικού που ήταν συνδεδεµένο µε τον υπολογιστή.

● Τον αριθµό έκδοσης και τον αριθµό δήλωσης του λειτουργικού συστήµατος.

Για να εµφανίσετε τον αριθµό έκδοσης και τον αριθµό δήλωσης του λειτουργικού συστήµατος, κάντε
κλικ στο κουµπί My HP Computer (Ο υπολογιστής µου ΗΡ) στο Help and Support Center (Κέντρο
βοήθειας και υποστήριξης). (Σε ορισµένα µοντέλα, ο αριθµός δήλωσης µπορεί να εµφανίζεται στον
πίνακα του λειτουργικού συστήµατος ως Product Id (Αναγνωριστικό προϊόντος).

Επικοινωνία µε την Εξυπηρέτηση πελατών µέσω e-mail ή
τηλεφώνου

Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος στο Internet, µπορείτε να λάβετε βοήθεια µέσω e-mail ή να
αποκτήσετε πρόσβαση στους αριθµούς τηλεφώνου της Εξυπηρέτησης πελατών µέσω του Κέντρου
Βοήθειας και Υποστήριξης.
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Μεταφορά του υπολογιστή σε παροχέα τεχνικής
υποστήριξης

Εάν η Εξυπηρέτηση πελατών σάς συµβουλέψει να πάτε τον υπολογιστή σας σε έναν παροχέα τεχνικής
υποστήριξης, φροντίστε να του δώσετε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα «Πριν από την
επικοινωνία µε την Εξυπηρέτηση Πελατών», που βρίσκεται παραπάνω σε αυτό το κεφάλαιο. Επιπλέον

● Φροντίστε να διαγράψετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης ή να τους αποκαλύψετε στον
εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη, ώστε να µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή.

● ∆ηµιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των πληροφοριών στο σκληρό δίσκο.

● ∆ώστε άδεια στον εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη να πραγµατοποιήσει επαναφορά συστήµατος, εάν
χρειάζεται.
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