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1 Χρήση συσκευής USB

Η θύρα USB συνδέει µια προαιρετική εξωτερική συσκευή, όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτή,
σαρωτή ή διανοµέα USB, στον υπολογιστή ή σε µια προαιρετική συσκευή επέκτασης.

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 του κατασκευαστή.

Ανάλογα µε το µοντέλο, ο υπολογιστής µπορεί να διαθέτει έως και 3 θύρες USB, οι οποίες υποστηρίζουν
συσκευές USB 1.0, USB 1.1 και USB 2.0. Για να προσθέσετε επιπλέον θύρες USB, συνδέστε έναν
προαιρετικό διανοµέα ή ένα προϊόν επέκτασης.
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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.

Όταν εντοπιστεί η συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο.

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

∆ιακοπή λειτουργίας και αφαίρεση 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 µην προκαλέσετε βλάβη σε υποδοχή USB, µην τραβάτε το καλώδιο για να
αφαιρέσετε τη συσκευή USB.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 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.

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

2 Κεφάλαιο 1   Χρήση συσκευής USB ELWW



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

4. Αφαιρέστε τη συσκευή.
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2 Χρήση συσκευής 1394

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 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.

Όταν εντοπιστεί η συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο.

∆ιακοπή λειτουργίας και αφαίρεση συσκευής 1394
ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε απώλεια πληροφοριών ή µη ανταπόκριση του συστήµατος, να
διακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής 1394 προτού την αποσυνδέσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να µην προκαλέσετε βλάβη σε υποδοχή 1394, µην τραβάτε το καλώδιο για να
αφαιρέσετε τη συσκευή 1394.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 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.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η συσκευή δεν εµφανίζεται, δεν χρειάζεται να διακόψετε τη λειτουργία της
συσκευής προτού την αφαιρέσετε.

3. Επιλέξτε ∆ιακοπή και κάντε κλικ στο OK.

4. Αφαιρέστε τη συσκευή.
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3 Χρήση θύρας επέκτασης

Η θύρα επέκτασης συνδέει τον υπολογιστή µε µια προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης ή ένα
προαιρετικό προϊόν επέκτασης, έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται µε τον υπολογιστή
πρόσθετες θύρες και υποδοχές.

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

∆
διανοµείς 1
διανοµείς USB 1

Θ
θύρα 1394 4
θύρα επέκτασης 6
θύρες

1394 4
επέκταση 6
USB 1

θύρες USB, εντοπισµός 1

Κ
καλώδια

1394 5
USB 2

καλώδιο 1394, σύνδεση 5
καλώδιο USB, σύνδεση 2

Σ
συσκευές 1394

διακοπή 5
περιγραφή 4
σύνδεση 5

συσκευές USB
αφαίρεση 2
διακοπή 2
περιγραφή 1
σύνδεση 2
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