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Заява про продукт
У цьому посібнику користувача описуються функції, спільні для більшості моделей. Деякі функції
можуть бути недоступні на вашому комп’ютері.
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1 Використання пристрою USB

Порт USB підключає додатковий зовнішній пристрій, наприклад клавіатуру USB, мишу, диск,
принтер, сканер або концентратор до комп’ютера або до додаткового пристрою розширення.

Деякі пристрої можуть потребувати використання додаткових програм, які звичайно
постачаються разом із пристроєм. Для отримання додаткових даних про програми для певних
пристроїв див. інструкції виробника.

В залежності від моделі, комп’ютер може мати до 3 портів USB, які підтримують пристрої USB 1.0,
USB 1.1 і USB 2.0. Щоб додати інші порти USB, підключіть додатковий концентратор або пристрій
розширення.
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Підключення пристрою USB
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти ушкодженню розніму USB, підключайте пристрій USB дуже
обережно, не прикладаючи значних зусиль.

▲ Щоб підключити пристрій USB до комп’ютера, підключіть кабель USB для пристрою до
порту USB.

Коли пристрій буде розпізнано, пролунає сигнал.

ПРИМІТКА. При першому підключенні до пристрою USB в області сповіщення справа
відображається повідомлення „Встановлення програмного забезпечення драйвера пристрою”.

Припинення роботи і видалення пристрою USB
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти втраті даних або відсутності відклику системи, припиніть
роботу пристрою USB перед тим, як його видалити.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти ушкодженню розніму USB, не витягайте кабель, щоб
видалити пристрій USB.

1. Двічі клацніть піктограму Safely Remove Hardware (Безпечне видалення пристрою) в області
сповіщення в правій частині панелі завдань.

ПРИМІТКА. Щоб відобразити піктограму Safely Remove Hardware (Безпечне видалення
пристрою), клацніть піктограму Show Hidden Icons (Відображати приховані значки) (< або
<<) в області сповіщення.

2. Клацніть назву пристрою в списку.

ПРИМІТКА. Якщо пристрій USB відсутній в списку, немає потреби припиняти роботу
пристрою перед тим, як видалити його.

3. Клацніть Stop (Зупинити), а потім натисніть кнопку ОК.

4. Видаліть пристрій.
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2 Використання пристрою 1394 

IEEE 1394 – інтерфейс обладнання, який можна використовувати для підключення
високошвидкісного пристрою для зберігання даних або мультимедіа до комп’ютера. Сканери,
цифрові камери і цифрові камкордери часто вимагають підключення 1394.

Деякі пристрої 1394 можуть потребувати використання додаткових програм, які звичайно
постачаються разом із пристроєм. Для отримання додаткових даних про програми для певних
пристроїв див. посібник користувача для пристрою.

Порт 1394 також підтримує пристрої 1394a.
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Підключення пристрою 1394
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти ушкодженню розніму порту 1394, підключайте пристрій 1394
дуже обережно, не прикладаючи значних зусиль.

▲ Щоб підключити пристрій 1394 до комп’ютера, підключіть кабель 1394 для пристрою до порту
1394.

Коли пристрій буде розпізнано, пролунає сигнал.

Зупинка і видалення пристрою 1394
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти втраті даних або відсутності відклику системи, припиніть
роботу пристрою 1394 перед тим, як його видалити.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти ушкодженню розніму 1394, не тягніть кабель, щоб видалити
пристрій 1394.

1. Двічі клацніть піктограму Safely Remove Hardware (Безпечне видалення пристрою) в області
сповіщення в правій частині панелі завдань.

ПРИМІТКА. Щоб відобразити піктограму Safely Remove Hardware (Безпечне видалення
пристрою), клацніть піктограму Show Hidden Icons (Відображати приховані значки) (< або
<<) в області сповіщення.

2. Клацніть назву пристрою в списку.

ПРИМІТКА. Якщо пристрій не відображається, немає потреби припиняти роботу пристрою
перед тим, як видалити його.

3. Клацніть Stop (Зупинити), а потім натисніть кнопку ОК.

4. Видаліть пристрій.
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3 Використання порту розширення

Порт розширення дає змогу підключити комп’ютер до додаткового док-пристрою або пристрою
розширення, таким чином додаткові порти і розніми можна використовувати разом з комп’ютером.

ПРИМІТКА. В комп’ютері є лише один порт розширення. Термін порт розширення 3 описує тип
порту розширення.
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