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USB בהתקן שימוש1

,USB מסוג רכזת או סורק, מדפסת, כונן, עכבר, מקלדת כגון, אופציונלי חיצוני התקן לחיבור משמשת USB יציאת
.אופציונלי הרחבה למוצר או למחשב

נוסף מידע לקבלת. להתקן כלל בדרך המצורפת, נוספת תמיכה בתוכנת צורך יהיה מסוימים USB התקני שעבור ייתכן
.היצרן בהוראות עיין, להתקן ייחודיות תוכנות אודות

להוספת. USB 2.0-ו USB 1.0 ,USB 1.1 בהתקני התומכות, USB יציאות 3 עד לכלול עשוי המחשב, לדגם בהתאם
.אופציונלי הרחבה מוצר או אופציונלית רכזת חבר, נוספות USB יציאות
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USB התקן חיבור
.USB התקן חיבור בעת כוח שפחות כמה הפעל, USB למחבר נזק לגרום לא כדי:זהירות

.USB ליציאת ההתקן של USB-ה כבל את חבר, למחשב USB התקן לחבר כדי▲

.צליל יישמע יזוהה ההתקן כאשר

מתקין" (Installing device driver software" ההודעה תוצג, USB התקן שתחבר הראשונה בפעם:הערה
.המשימות שורת של השמאלי או הימני בקצה, ההודעות באזור) התקן של התקנים מנהל תוכנת

USB התקן של הסרה או פעולה הפסקת
.הסרתו לפני USB-ה התקן פעולת את הפסק, מערכת נפילות או נתונים אובדן למנוע כדי:זהירות

.USB התקן הסרת בעת הכבל את תמשוך אל, USB למחבר נזק לגרום לא כדי:זהירות

,ההודעות באזור) בטוח באופן חומרה הוצאת (Safely Remove Hardware של הסמל על כפולה לחיצה לחץ.1
.המשימות שורת של הימני או השמאלי בקצה הממוקם

על לחץ), בטוח באופן חומרה הוצאת (Safely Remove Hardware של הסמל את להציג כדי:הערה
.ההודעות באזור) << או <( )מוסתרים סמלים הצג (Show Hidden Icons של הסמל

.ברשימה ההתקן שם על לחץ.2

.הסרתו לפני ההתקן פעולת את להפסיק צורך אין, ברשימה מופיע אינו USB-ה התקן אם:הערה

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר) עצור (Stop על לחץ.3

.ההתקן את הסר.4
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1394 בהתקן שימוש2

IEEE 1394 נתונים לאחסון התקן או גבוהה במהירות מולטימדיה התקן של לחיבור המשמש, חומרה ממשק הוא,
.1394 בחיבור שימוש כלל בדרך מחייבים דיגיטליות וידאו ומצלמות דיגיטליות מצלמות, סורקים. למחשב

נוסף מידע לקבלת. להתקן כלל בדרך המצורפת, נוספת תמיכה בתוכנת צורך יהיה מסוימים 1394 התקני שעבור ייתכן
.ההתקן של למשתמש במדריך עיין, להתקן ייחודיות תוכנות אודות

.IEEE 1394a בהתקני גם תומכת 1394 יציאת

3 1394 בהתקן שימוש   2 פרק HEWW



1394 התקן חיבור
.1394 התקן חיבור בעת כוח שפחות כמה הפעל, 1394 יציאת למחבר נזק לגרום לא כדי:זהירות

.1394-ה ליציאת ההתקן של 1394-ה כבל את חבר, למחשב 1394 התקן לחבר כדי▲

.צליל יישמע יזוהה ההתקן כאשר

1394 התקן של הסרה או פעולה הפסקת
.הסרתו לפני 1394-ה התקן פעולת את הפסק, מערכת נפילות או נתונים אובדן למנוע כדי:זהירות

.1394 התקן הסרת בעת הכבל את תמשוך אל, 1394 למחבר נזק לגרום לא כדי:זהירות

,ההודעות באזור) בטוח באופן חומרה הוצאת (Safely Remove Hardware של הסמל על כפולה לחיצה לחץ.1
.המשימות שורת של הימני או השמאלי בקצה הממוקם

על לחץ), בטוח באופן חומרה הוצאת (Safely Remove Hardware של הסמל את להציג כדי:הערה
.ההודעות באזור) << או <( )מוסתרים סמלים הצג (Show Hidden Icons של הסמל

.ברשימה ההתקן שם על לחץ.2

.הסרתו לפני ההתקן פעולת את להפסיק צורך אין, מוצג אינו ההתקן אם:הערה

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר) עצור (Stop על לחץ.3

.ההתקן את הסר.4
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ההרחבה ביציאת שימוש3

ומחברים ביציאות להשתמש שניתן כך, הרחבה למוצר או אופציונלי עגינה להתקן המחשב את מחברת ההרחבה יציאת
.המחשב עם נוספים

.ההרחבה יציאת סוג את מתאר 3 הרחבה יציאת המונח. בלבד אחת הרחבה ביציאת מצויד המחשב:הערה
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