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1 Χρήση συσκευής USB

Η διασύνδεση USB (Universal Serial Bus) είναι µια διασύνδεση υλικού, η οποία µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τη σύνδεση µιας προαιρετικής εξωτερικής συσκευής, όπως ενός πληκτρολογίου,
ενός ποντικιού, µιας µονάδας, ενός εκτυπωτή, ενός σαρωτή ή ενός διανοµέα (hub) USB στον
υπολογιστή ή σε µια προαιρετική προϊόν επέκτασης. Ο διανοµέας προσφέρει επιπλέον θύρες USB στο
σύστηµα και µπορεί να συνδεθεί µε τον υπολογιστή ή µε κάποιον άλλο διανοµέα.

Ανάλογα µε το µοντέλο, ο υπολογιστής έχει 2 ή 3 θύρες USB. Μια προαιρετική προϊόν επέκτασης
παρέχει επιπλέον θύρες USB που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον υπολογιστή. Οι θύρες USB
του υπολογιστή υποστηρίζουν συσκευές USB 1.0, USB 1.1 και USB 2.0.

Σηµείωση Ο υπολογιστής σας ίσως να διαφέρει λίγο από αυτόν που εικονίζεται στο παρόν
κεφάλαιο.
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Σύνδεση συσκευής USB
ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην υποδοχή USB, κατά τη σύνδεση
συσκευών USB να εφαρµόζετε την ελάχιστη δυνατή δύναµη.

Για να συνδέσετε µια συσκευή USB στον υπολογιστή, συνδέστε το καλώδιο USB της συσκευής στη
θύρα USB. Θα ακούσετε έναν ήχο όταν εντοπιστεί η συσκευή.

Σηµείωση Την πρώτη φορά που συνδέετε µια συσκευή USB, το µήνυµα "Εγκατάσταση
λογισµικού προγράµµατος οδήγησης συσκευής" εµφανίζεται στην περιοχή ειδοποίησης, στη
δεξιά άκρη της γραµµής εργασιών.

∆ιακοπή λειτουργίας συσκευής USB
ΠΡΟΣΟΧΗ Για την αποφυγή απώλειας των πληροφοριών σας ή µη ανταπόκρισης του
συστήµατος, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής USB προτού την αφαιρέσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στην υποδοχή USB, µην τραβήξετε το
καλώδιο για την αποσύνδεση της συσκευής USB.

Για να διακόψετε τη λειτουργία µιας συσκευής USB:

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού στην περιοχή
ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραµµής εργασιών.

Σηµείωση Για να εµφανίσετε το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού", κάντε
κλικ στο εικονίδιο Εµφάνιση κρυφών εικονιδίων (< ή <<) στην περιοχή ειδοποίησης.

2. Κάντε κλικ στο όνοµα της συσκευής στη λίστα.

Σηµείωση Εάν η συσκευή USB δεν αναφέρεται στη λίστα, δεν χρειάζεται να διακόψετε τη
λειτουργία της συσκευής προτού την αφαιρέσετε.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή ∆ιακοπή και έπειτα στο κουµπί OK.

Απαιτούµενο λογισµικό USB
Ορισµένες συσκευές USB ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισµικό υποστήριξης, το οποίο συνήθως
παρέχεται µαζί µε τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό συγκεκριµένων
συσκευών, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της αντίστοιχης συσκευής.
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2 Χρήση συσκευής 1394 (µόνο σε
επιλεγµένα µοντέλα)

Η διασύνδεση IEEE 1394 είναι µια διασύνδεση υλικού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύνδεση
συσκευής πολυµέσων ή αποθήκευσης δεδοµένων υψηλής ταχύτητας στον υπολογιστή. Οι σαρωτές, οι
ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές και οι ψηφιακές βιντεοκάµερες απαιτούν συχνά σύνδεση 1394.

Ορισµένες συσκευές 1394 ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισµικό υποστήριξης, το οποίο συνήθως
παρέχεται µαζί µε τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το λογισµικό συγκεκριµένων
συσκευών ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής.

Η θύρα 1394, που απεικονίζεται παρακάτω, υποστηρίζει επίσης συσκευές IEEE 1394a.
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Σύνδεση συσκευής 1394
ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην υποδοχή της θύρας 1394, να ασκείτε
ελάχιστη πίεση όταν συνδέετε µια συσκευή 1394.

Για να συνδέσετε µια συσκευή 1394 στον υπολογιστή, συνδέστε το καλώδιο 1394 της συσκευής στη
θύρα 1394. Θα ακούσετε έναν ήχο όταν η συσκευή εντοπιστεί.

∆ιακοπή συσκευής 1394
ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την απώλεια δεδοµένων σε περίπτωση µη αποκρινόµενου
συστήµατος, να διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής 1394 προτού την αποσυνδέσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης σε µια υποδοχή 1394, µην τραβάτε το
καλώδιο για την αποσύνδεση της συσκευής 1394.

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού στην περιοχή
ειδοποίησης, στη δεξιά πλευρά της γραµµής εργασιών.

Σηµείωση Για να εµφανίσετε το εικονίδιο ασφαλούς κατάργησης συσκευών υλικού, κάντε
κλικ στο εικονίδιο Εµφάνιση κρυφών εικονιδίων (< ή <<) στην περιοχή ειδοποιήσεων.

2. Κάντε κλικ στο όνοµα της συσκευής στη λίστα.

Σηµείωση Εάν η συσκευή δεν εµφανίζεται, δεν χρειάζεται να διακόψετε τη συσκευή
προτού την αφαιρέσετε.

3. Επιλέξτε ∆ιακοπή και κάντε κλικ στο OK.
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3 Χρήση θύρας επέκτασης

Η θύρα επέκτασης συνδέει τον υπολογιστή µε µια προαιρετική συσκευή επέκτασης. Μια προαιρετική
συσκευή επέκτασης παρέχει πρόσθετες θύρες και υποδοχές σύνδεσης που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µε τον υπολογιστή.

Σηµείωση Ο υπολογιστής διαθέτει µόνο µία θύρα επέκτασης. Ο όρος θύρα επέκτασης 3
περιγράφει τον τύπο της θύρας επέκτασης.
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Ευρετήριο

∆
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διανοµείς USB 1
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θύρες
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USB 1
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USB 2

καλώδιο 1394, σύνδεση 4
καλώδιο USB, σύνδεση 2
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συσκευές USB 2
λογισµικό USB 2

Σ
συσκευές 1394

διακοπή 4
περιγραφή 3
σύνδεση 4

συσκευές USB
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6 Ευρετήριο ELWW


	Χρήση συσκευής USB
	Σύνδεση συσκευής USB
	Διακοπή λειτουργίας συσκευής USB
	Απαιτούμενο λογισμικό USB

	Χρήση συσκευής 1394 (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
	Σύνδεση συσκευής 1394
	Διακοπή συσκευής 1394

	Χρήση θύρας επέκτασης
	Ευρετήριο


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




