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1 Χρήση των συσκευών κατάδειξης

Στοιχείο Περιγραφή

(1) Φωτεινή ένδειξη TouchPad ● Λευκό: Το TouchPad είναι ενεργοποιηµένο.

● Πορτοκαλί: Το TouchPad είναι απενεργοποιηµένο.

(2) TouchPad* Μετακινεί το δείκτη και επιλέγει ή ενεργοποιεί στοιχεία στην οθόνη.

(3) Αριστερό κουµπί TouchPad* Λειτουργεί όπως το αριστερό κουµπί ενός εξωτερικού ποντικιού.

(4) ∆εξί κουµπί TouchPad** Λειτουργεί όπως το δεξί κουµπί ενός εξωτερικού ποντικιού.

(5) Ζώνη κατακόρυφης κύλισης TouchPad Πραγµατοποιεί κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

(6) Κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
TouchPad

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το TouchPad.

*Σε αυτό τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθµίσεις. Για να δείτε και να αλλάξετε τις προτιµήσεις του TouchPad,
επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > Ποντίκι.

Ορισµός προτιµήσεων συσκευών κατάδειξης
Για πρόσβαση στις "Ιδιότητες" του ποντικιού, επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και
Ήχος > Ποντίκι.

Για να προσαρµόσετε ρυθµίσεις για συσκευές κατάδειξης, όπως διαµόρφωση κουµπιών, ταχύτητα κλικ
και επιλογές δείκτη, χρησιµοποιήστε τις "Ιδιότητες ποντικιού" των Windows®.
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Χρήση του TouchPad
Για να µετακινήσετε το δείκτη, σύρετε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια του TouchPad προς την
κατεύθυνση που θέλετε να µετακινηθεί ο δείκτης. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά του TouchPad όπως θα
χρησιµοποιούσατε τα αντίστοιχα κουµπιά ενός εξωτερικού ποντικιού. Για να πραγµατοποιήσετε κύλιση
προς τα επάνω και προς τα κάτω χρησιµοποιώντας τη ζώνη κατακόρυφης κύλισης του TouchPad,
σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω πάνω από τις γραµµές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν χρησιµοποιείτε το TouchPad για να µετακινήσετε το δείκτη, πρέπει να ανασηκώσετε
το δάχτυλό σας από το TouchPad, πριν από τη µετακίνησή του στη ζώνη κύλισης. Εάν απλώς σύρετε
το δάχτυλό σας από το TouchPad προς τη ζώνη κύλισης, η λειτουργία κύλισης δεν θα ενεργοποιηθεί.

Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού
Μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό ποντίκι USB στον υπολογιστή χρησιµοποιώντας µία από τις
θύρες USB του υπολογιστή.
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2 Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση πλήκτρων πρόσβασης
Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι συνδυασµοί του πλήκτρου fn (1) µε το πλήκτρο esc (2), ένα από τα
πλήκτρα λειτουργιών (3) ή ένα από τα πλήκτρα έντασης ήχου (4).

Τα εικονίδια στα πλήκτρα f1 έως και f12 αντιπροσωπεύουν τις λειτουργίες των πλήκτρων πρόσβασης.
Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες των πλήκτρων πρόσβασης περιγράφονται στην ενότητα "Χρήση του
πληκτρολογίου".

Λειτουργία Πλήκτρο πρόσβασης

Εµφάνιση πληροφοριών συστήµατος. fn+esc

Άνοιγµα Βοήθειας και υποστήριξης. fn+f1

Άνοιγµα παραθύρου επιλογών εκτύπωσης. fn+f2

Άνοιγµα προγράµµατος περιήγησης στο web. fn+f3

Εναλλαγή εικόνας στην οθόνη. fn+f4

Εκκίνηση αδρανοποίησης. fn+f5

Εκκίνηση λειτουργίας QuickLock. fn+f6

Μείωση φωτεινότητας οθόνης. fn+f7

Αύξηση φωτεινότητας οθόνης. fn+f8
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Λειτουργία Πλήκτρο πρόσβασης

Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου
ή DVD.

fn+f9

∆ιακοπή αναπαραγωγής CD ήχου ή DVD. fn+f10

Αναπαραγωγή προηγούµενου κοµµατιού ή κεφαλαίου από
CD ήχου ή DVD.

fn+f11

Αναπαραγωγή επόµενου κοµµατιού από CD ήχου ή DVD. fn+f12

Σίγαση ή επαναφορά έντασης ήχου συστήµατος. fn+*

Αύξηση έντασης ήχου συστήµατος. fn++

Μείωση έντασης ήχου συστήµατος. fn+-

Για να χρησιµοποιήσετε µια εντολή πλήκτρων πρόσβασης στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή,
ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήµατα:

● Πατήστε σύντοµα το πλήκτρο fn και, στη συνέχεια, πατήστε σύντοµα το δεύτερο πλήκτρο της
εντολής πλήκτρων πρόσβασης.

– ή –

● Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο fn, πατήστε σύντοµα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής
πρόσβασης και, στη συνέχεια, αφήστε και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα.

Εµφάνιση πληροφοριών συστήµατος(fn+esc)
Πατήστε fn+esc για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα του υλικού του συστήµατος
και τον αριθµό έκδοσης του BIOS του συστήµατος.

Στα Windows, στην οθόνη fn+esc, εµφανίζεται η έκδοση του συστήµατος BIOS (βασικό σύστηµα
εισόδου-εξόδου) ως η ηµεροµηνία BIOS. Σε ορισµένα µοντέλα υπολογιστή, η ηµεροµηνία BIOS
εµφανίζεται σε δεκαδική µορφή. Η ηµεροµηνία BIOS µερικές φορές ονοµάζεται αριθµός έκδοσης ROM
συστήµατος.

Άνοιγµα της Βοήθειας και υποστήριξης (fn+f1)
Πατήστε fn+f1 για να ανοίξετε τη "Βοήθεια και υποστήριξη".

Εκτός από την παροχή πληροφοριών σχετικά µε το λειτουργικό σύστηµα των Windows, η Βοήθεια και
υποστήριξη παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και εργαλεία:

● Πληροφορίες σχετικά µε τον υπολογιστή, όπως το µοντέλο και τον αριθµό σειράς, το εγκατεστηµένο
λογισµικό, τα στοιχεία του υλικού και τις προδιαγραφές.

● Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση του υπολογιστή.

● Προγράµµατα εκµάθησης τα οποία σας βοηθούν να µάθετε πώς να χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή
και τις λειτουργίες των Windows.

● Ενηµερώσεις για το λειτουργικό σύστηµα των Windows, τα προγράµµατα οδήγησης και το
λογισµικό που υπάρχει στον υπολογιστή σας.

● Ελέγχους λειτουργικότητας του υπολογιστή.
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● Αυτοµατοποιηµένη αντιµετώπιση προβληµάτων µε δυνατότητα αλληλεπίδρασης, λύσεις
επιδιόρθωσης και διαδικασίες επαναφοράς συστήµατος.

● Συνδέσεις µε εξειδικευµένο προσωπικό υποστήριξης.

Άνοιγµα παραθύρου “Επιλογές εκτύπωσης" (fn+f2)
Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης fn+f2 για να ανοίξετε το παράθυρο "Επιλογές εκτύπωσης" του ενεργού
προγράµµατος των Windows.
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Άνοιγµα προγράµµατος περιήγησης στο web (fn+f3)
Πατήστε fn+f3 για να ανοίξετε το πρόγραµµα περιήγησης στο web.

Μέχρι να διαµορφώσετε τις παραµέτρους του Internet ή τις υπηρεσίες δικτύου, το πλήκτρο πρόσβασης
fn+f3 ανοίγει τον Οδηγό σύνδεσης στο Internet των Windows.

Αφού διαµορφώσετε τις παραµέτρους του Internet ή τις υπηρεσίες δικτύου και την αρχική σελίδα του
προγράµµατος περιήγησης στο web, µπορείτε να πατήσετε fn+f3 για γρήγορη πρόσβαση στην αρχική
σελίδα και το Internet.

Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)
Πατήστε fn+f4 για εναλλαγή της εικόνας µεταξύ των συσκευών προβολής που είναι συνδεδεµένες στον
υπολογιστή. Για παράδειγµα, εάν µια οθόνη είναι συνδεδεµένη στον υπολογιστή, πατώντας fn+f4 η
εικόνα εναλλάσσεται µεταξύ της οθόνης του υπολογιστή, της πρόσθετης οθόνης και της ταυτόχρονης
προβολής τόσο στον υπολογιστή όσο και στην πρόσθετη οθόνη.

Οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες λαµβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή µε τη χρήση
του προτύπου εξωτερικής εικόνας VGA. Το πλήκτρο πρόσβασης fn+f4 επιτρέπει την εναλλαγή εικόνων
µεταξύ άλλων συσκευών που λαµβάνουν πληροφορίες εικόνας από τον υπολογιστή.

Οι παρακάτω τύποι µετάδοσης εικόνας, συνοδευόµενοι από παραδείγµατα των συσκευών που τις
χρησιµοποιούν, υποστηρίζονται από το πλήκτρο πρόσβασης fn+f4:

● LCD (οθόνη υπολογιστή)

● Εξωτερική VGA (οι περισσότερες εξωτερικές οθόνες)

● HDMI [τηλεοράσεις, ψηφιακές φορητές βιντεοκάµερες, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές
βίντεο (VCR) και κάρτες εγγραφής βίντεο µε υποδοχές HDMI]
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Εκκίνηση αδρανοποίησης (fn+f5)
ΠΡΟΣΟΧΗ Για µείωση του κινδύνου απώλειας πληροφοριών, να αποθηκεύετε την εργασία σας,
προτού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Πατήστε fn+f5 για να γίνει εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης.

Όταν προετοιµάζεται η αδρανοποίηση, οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε ένα αρχείο
αδρανοποίησης στο σκληρό δίσκο και ο υπολογιστής απενεργοποιείται.

Για να γίνει εκκίνηση της λειτουργίας αδρανοποίησης, ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιηµένος.

Για έξοδο από τη λειτουργία αδρανοποίησης, πατήστε το κουµπί λειτουργίας.

Η λειτουργία του πλήκτρου πρόσβασης fn+f5 µπορεί να αλλάξει. Για παράδειγµα, µπορείτε να ορίσετε
το πλήκτρο fn+f5 να εκκινεί την αναστολή λειτουργίας αντί για την αδρανοποίηση.

Εκκίνηση λειτουργίας γρήγορου κλειδώµατος (fn+f6)
Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης fn+f6 για εκκίνηση της λειτουργίας ασφαλείας γρήγορου κλειδώµατος
(QuickLock).

Η λειτουργία γρήγορου κλειδώµατος (QuickLock) προστατεύει τις πληροφορίες σας, εµφανίζοντας το
παράθυρο σύνδεσης στο λειτουργικό σύστηµα. Όταν εµφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης, δεν είναι
δυνατή η πρόσβαση στον υπολογιστή µέχρι να καταχωρηθεί ένας κωδικός πρόσβασης χρήστη των
Windows ή ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή Windows.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος QuickLock, πρέπει να ορίσετε έναν
κωδικό πρόσβασης χρήστη των Windows ή έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή των Windows. Για
οδηγίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορου κλειδώµατος (QuickLock), πατήστε fn+f6 για να
εµφανίσετε το παράθυρο σύνδεσης και να κλειδώσετε τον υπολογιστή. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη των Windows ή τον κωδικό
πρόσβασης διαχειριστή των Windows και να αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή.

Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f7)
Πατήστε fn+f7 για να µειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο πρόσβασης
για να µειώσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f8)
Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε το συνδυασµό πλήκτρων fn+f8. Κρατήστε
πατηµένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο φωτεινότητας.

Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου ή DVD (fn+f9)
Το πλήκτρο πρόσβασης fn+f9 λειτουργεί µόνο όταν έχετε τοποθετήσει CD ήχου ή DVD:

● Εάν δεν γίνεται αναπαραγωγή του CD ήχου ή του DVD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης fn+f9 για
να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

● Εάν δεν γίνεται αναπαραγωγή του CD ήχου ή του DVD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης fn+f9 για
να πραγµατοποιήσετε παύση της αναπαραγωγής.
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∆ιακοπή αναπαραγωγής CD ήχου ή DVD (fn+f10)
Πατήστε fn+f10 για διακοπή της αναπαραγωγής ενός CD ήχου ή ενός DVD.

Αναπαραγωγή προηγούµενου κοµµατιού ή ενότητας από CD ήχου ή DVD
(fn+f11)

Κατά την αναπαραγωγή ενός CD ήχου ή DVD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης fn+f11 για
αναπαραγωγή του προηγούµενου κοµµατιού του CD ή του προηγούµενου κεφαλαίου του DVD.

Αναπαραγωγή επόµενου κοµµατιού ή ενότητας από CD ήχου ή DVD (fn
+f12)

Κατά την αναπαραγωγή ενός CD ήχου ή DVD, πατήστε fn+f12 για αναπαραγωγή του επόµενου
κοµµατιού του CD ή του επόµενου κεφαλαίου του DVD.

Αποκοπή ή επαναφορά ήχου ηχείων (fn+αστερίσκος)
Πατήστε fn+* για αποκοπή του ήχου των ηχείων. Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης ξανά για επαναφορά
του ήχου των ηχείων.

Αύξηση ήχου ηχείων (fn+σύµβολο συν)
Πατήστε fn++ για αύξηση του ήχου των ηχείων. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο πρόσβασης για να
αυξήσετε σταδιακά τον ήχο των ηχείων.

Μείωση ήχου ηχείων (fn+σύµβολο µείον)
Πατήστε fn+- για µείωση του ήχου των ηχείων. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο πρόσβασης για να
µειώσετε σταδιακά τον ήχο των ηχείων.
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3 Χρήση πληκτρολογίων

Ο υπολογιστής διαθέτει ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο και υποστηρίζει επίσης προαιρετικό
εξωτερικό αριθµητικό πληκτρολόγιο ή προαιρετικό εξωτερικό πληκτρολόγιο που περιλαµβάνει
αριθµητικό πληκτρολόγιο.

Στοιχείο Περιγραφή

(1) Φωτεινή ένδειξη Num lock Ενεργοποιηµένη: Η λειτουργία κλειδώµατος του αριθµητικού
πληκτρολογίου είναι ενεργοποιηµένη.

(2) Πλήκτρο num lk Πραγµατοποιεί εναλλαγή µεταξύ της λειτουργίας περιήγησης και
των αριθµητικών λειτουργιών στο ενσωµατωµένο αριθµητικό
πληκτρολόγιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η λειτουργία του πληκτρολογίου που είναι ενεργή
κατά την απενεργοποίηση του υπολογιστή θα επανέρχεται κατά
την επόµενη ενεργοποίηση του υπολογιστή.

(3) Ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο Μπορούν να χρησιµοποιηθούν όπως τα πλήκτρα ενός εξωτερικού
αριθµητικού πληκτρολογίου.
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Χρήση προαιρετικού εξωτερικού αριθµητικού
πληκτρολογίου

Στα περισσότερα εξωτερικά αριθµητικά πληκτρολόγια, τα πλήκτρα λειτουργούν διαφορετικά, ανάλογα
µε το εάν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιηµένη ή όχι. (Η λειτουργία num lock είναι εργοστασιακά
απενεργοποιηµένη.) Για παράδειγµα:

● Όταν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιηµένη, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθµητικού
πληκτρολογίου εισάγουν αριθµούς.

● Όταν η λειτουργία num lock είναι απενεργοποιηµένη, τα περισσότερα πλήκτρα του αριθµητικού
πληκτρολογίου λειτουργούν όπως τα πλήκτρα-βέλη ή όπως τα πλήκτρα µετακίνησης προς τα
πάνω ή κάτω.

Όταν η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιηµένη σε ένα εξωτερικό αριθµητικό πληκτρολόγιο, στον
υπολογιστή ανάβει η φωτεινή ένδειξη num lock. Όταν η λειτουργία num lock είναι απενεργοποιηµένη
σε ένα εξωτερικό αριθµητικό πληκτρολόγιο, η φωτεινή ένδειξη num lock στον υπολογιστή είναι σβηστή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία num lock σε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο
καθώς εργάζεστε:

▲ Πατήστε το πλήκτρο num lk στο εξωτερικό πληκτρολόγιο και όχι σε αυτό του υπολογιστή.

10 Κεφάλαιο 3   Χρήση πληκτρολογίων



4 Καθαρισµός TouchPad και
πληκτρολογίου

Η σκόνη και οι δαχτυλιές στο TouchPad (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) µπορεί να προκαλούν
αναπήδηση του δείκτη στην οθόνη. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, καθαρίζετε το TouchPad µε υγρό πανί
και πλένετε τα χέρια σας συχνά κατά τη χρήση του υπολογιστή.

ΠΡΟΕΙ∆/ΣΗ! Για να µειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στα εσωτερικά στοιχεία,
µην χρησιµοποιείτε εξαρτήµατα ηλεκτρικής σκούπας για να καθαρίσετε το πληκτρολόγιο. Η ηλεκτρική
σκούπα ενδέχεται να εναποθέτει κατάλοιπα οικιακού καθαρισµού στην επιφάνεια του πληκτρολογίου.

Καθαρίζετε το πληκτρολόγιο τακτικά για να µην κολλάνε τα πλήκτρα και αφαιρείτε τη σκόνη, τις κλωστές
και τα σωµατίδια που µπορεί να παγιδευτούν κάτω από τα πλήκτρα. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα
δοχείο συµπιεσµένου αέρα µε µακριά και λεπτή προέκταση για να φυσήξετε αέρα γύρω και κάτω από
τα πλήκτρα και να αποµακρύνετε τα υπολείµµατα.

Εάν το πληκτρολόγιο του υπολογιστή περιλαµβάνει µοχλό κατάδειξης, ενδέχεται να απαιτείται τακτικός
καθαρισµός ή αλλαγή του καλύµµατος του µοχλού κατάδειξης. (Τα καλύµµατα των µοχλών κατάδειξης
περιλαµβάνονται σε επιλεγµένα µοντέλα.)
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