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1 Εντοπισµός εγκατεστηµένων µονάδων
δίσκου

Για να δείτε τις µονάδες δίσκου που είναι εγκατεστηµένες στον υπολογιστή, επιλέξτε Έναρξη >
Υπολογιστής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Windows® περιλαµβάνουν τη λειτουργία "Έλεγχος λογαριασµού χρήστη" για τη
βελτίωση της ασφάλειας του υπολογιστή. Για εργασίες όπως εγκατάσταση λογισµικού, εκτέλεση
βοηθητικών προγραµµάτων ή αλλαγές ρυθµίσεων των Windows, ενδέχεται να σας ζητηθεί η άδεια ή ο
κωδικός πρόσβασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.
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2 Χειρισµός µονάδων δίσκου

Οι µονάδες δίσκου είναι ευαίσθητα εξαρτήµατα υπολογιστή και πρέπει να τα χειρίζεστε µε προσοχή.
Πριν επιχειρήσετε να χειριστείτε κάποια µονάδα, διαβάστε τις παρακάτω επισηµάνσεις. Πρόσθετες
προφυλάξεις περιλαµβάνονται στις διαδικασίες για τις οποίες ισχύουν.
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ΠΡΟΣΟΧΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στον υπολογιστή ή στη µονάδα ή απώλεια
πληροφοριών, ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

Πριν µετακινήσετε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, εκκινήστε την
αναστολή λειτουργίας και αφήστε την οθόνη να σβήσει ή αποσυνδέστε τον εξωτερικό σκληρό δίσκο.

Πριν το χειρισµό µιας µονάδας, αποφορτίστε το στατικό ηλεκτρισµό αγγίζοντας την άβαφη µεταλλική
επιφάνεια της µονάδας.

Μην αγγίζετε τις ακίδες υποδοχής της αφαιρούµενης µονάδας ή του υπολογιστή.

Να χειρίζεστε τη µονάδα µε προσοχή. Μην τη ρίχνετε κάτω και µην τοποθετείτε άλλα αντικείµενα πάνω
σε αυτή.

Πριν από την αφαίρεση ή την τοποθέτηση µονάδας, τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή. Σε
περίπτωση που δεν είστε σίγουροι εάν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος, σε αναστολή
λειτουργίας ή σε αδρανοποίηση, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, τερµατίστε τη
λειτουργία του µέσω του λειτουργικού συστήµατος.

Κατά την τοποθέτηση µιας µονάδας στη θέση της, µην ασκείτε υπερβολική πίεση.

Μην χρησιµοποιείτε το πληκτρολόγιο και µην µετακινείτε τον υπολογιστή ενώ προαιρετική εξωτερική
µονάδα οπτικού δίσκου πραγµατοποιεί εγγραφή σε δίσκο. Η διαδικασία εγγραφής είναι ευαίσθητη στις
δονήσεις.

Όταν η µπαταρία αποτελεί τη µοναδική πηγή τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκώς φορτισµένη
πριν από την εγγραφή σε µέσο.

Αποφύγετε την έκθεση µιας µονάδας σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας ή υγρασίας.

Αποφύγετε την έκθεση µιας µονάδας σε υγρά. Μην ψεκάζετε τη µονάδα µε καθαριστικά.

Αφαιρέστε το µέσο από τη µονάδα προτού αφαιρέσετε τη µονάδα από τη θέση της ή πριν από ταξίδι,
αποστολή ή αποθήκευσή της.

Εάν πρέπει να αποστείλετε µια µονάδα µέσω ταχυδροµείου, τοποθετήστε τη σε ειδικό φάκελο µε
προστατευτικές φυσαλίδες ή σε άλλη ειδική προστατευτική συσκευασία και αναγράψτε στη συσκευασία
την ένδειξη "ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ".

Αποφεύγετε την έκθεση της µονάδας σε συσκευές µε µαγνητικά πεδία. Συσκευές ασφαλείας µε
µαγνητικά πεδία είναι και οι συσκευές ελέγχου επιβατών και οι ράβδοι χειρός στα αεροδρόµια. Οι
συσκευές ασφαλείας των αεροδροµίων που ελέγχουν τις αποσκευές χειρός, όπως οι κυλιόµενοι ιµάντες,
συνήθως χρησιµοποιούν ακτίνες Χ αντί για µαγνητισµό και έτσι δεν προκαλούν βλάβη στη µονάδα.
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3 Χρήση του HP 3D DriveGuard

Το HP 3D DriveGuard προστατεύει τη µονάδα σκληρού δίσκου ακινητοποιώντας το δίσκο και
σταµατώντας τα αιτήµατα I/O, εφόσον προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:

● Πτώση του υπολογιστή.

● Μετακίνηση του υπολογιστή µε κλειστή την οθόνη ενώ ο υπολογιστής λειτουργεί µε µπαταρία.

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά το τέλος οποιουδήποτε από αυτά τα συµβάντα, το HP 3D DriveGuard
επαναφέρει τη µονάδα σκληρού δίσκου σε κανονική λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν η θέση αναβάθµισης περιέχει µονάδα σκληρού δίσκου, τότε το HP 3D DriveGuard
την προστατεύει. Οι µονάδες σκληρού δίσκου που είναι τοποθετηµένες σε προαιρετικές συσκευές
επιτραπέζιας σύνδεσης ή είναι συνδεδεµένες σε θύρες USB, δεν προστατεύονται από το HP 3D
DriveGuard.

Επειδή οι µονάδες στερεάς κατάστασης δεν περιέχουν µετακινούµενα εξαρτήµατα, η προστασία από
το HP 3D DriveGuard δεν είναι απαραίτητη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισµικού HP 3D DriveGuard.
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Οι καταστάσεις του HP 3D DriveGuard
Η φωτεινή ένδειξη της µονάδας δίσκου στον υπολογιστή γίνεται πορτοκαλί επισηµαίνοντας ότι η µονάδα
δίσκου είναι ασφαλισµένη. Για να διαπιστώσετε εάν οι µονάδες δίσκου είναι προστατευµένες ή εάν µια
µονάδα δίσκου είναι ασφαλισµένη, επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Φορητός υπολογιστής
> Κέντρο φορητότητας των Windows:

● Εάν το λογισµικό είναι ενεργοποιηµένο, εµφανίζεται ένα πράσινο σηµάδι επιλογής επάνω στο
εικονίδιο του σκληρού δίσκου.

● Εάν το λογισµικό είναι απενεργοποιηµένο, εµφανίζεται ένα κόκκινο Χ επάνω στο εικονίδιο του
σκληρού δίσκου.

● Εάν οι µονάδες είναι ακινητοποιηµένες, εµφανίζεται ένα κίτρινο φεγγάρι επάνω στο εικονίδιο της
κάθε µονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το εικονίδιο στο Κέντρο φορητότητας µπορεί να µην δείχνει την πλέον ενηµερωµένη
κατάσταση για τη µονάδα. Για άµεσες ενηµερώσεις µετά από αλλαγή της κατάστασης, πρέπει να
ενεργοποιήσετε το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποίησης.

Για να ενεργοποιήσετε το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων:

1. Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > HP 3D DriveGuard.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν σας ζητηθεί από τη λειτουργία "Έλεγχος λογαριασµού χρήστη", κάντε κλικ στο
κουµπί Να επιτρέπεται.

2. Στη γραµµή Εικονίδιο στην περιοχή ειδοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή Εµφάνιση.

3. Κάντε κλικ στο OK.

Εάν το HP 3D DriveGuard έχει ακινητοποιήσει τη µονάδα, ο υπολογιστής θα συµπεριφερθεί µε έναν
από τους ακόλουθους τρόπους:

● Ο υπολογιστής δεν θα απενεργοποιηθεί.

● Ο υπολογιστής δεν θα εκκινήσει την αναστολή ή την αδρανοποίηση, παρά µόνο στην περίπτωση
που περιγράφεται στην παρακάτω σηµείωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί µε µπαταρία και φτάσει σε κρίσιµο επίπεδο φόρτισης
µπαταρίας, τότε το HP 3D DriveGuard επιτρέπει στον υπολογιστή να εκκινήσει την αδρανοποίηση.

● Ο υπολογιστής δεν θα ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις µπαταρίας που έχουν οριστεί στην καρτέλα
"Ειδοποιήσεις" στις ιδιότητες των επιλογών παροχής ενέργειας.

Πριν µετακινήσετε τον υπολογιστή, η HP συνιστά είτε να τον απενεργοποιήσετε είτε να εκκινήσετε την
αναστολή λειτουργίας ή την αδρανοποίηση.
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Χρήση του λογισµικού HP 3D DriveGuard
Το λογισµικό HP 3D DriveGuard σάς επιτρέπει να πραγµατοποιείτε τις ακόλουθες εργασίες:

● Να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το HP 3D DriveGuard.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η άδεια για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του HP 3D DriveGuard εξαρτάται
από ορισµένα δικαιώµατα χρήστη. Τα µέλη µιας οµάδας διαχειριστών µπορούν να αλλάξουν τα
δικαιώµατα για τους χρήστες που δεν είναι διαχειριστές.

● Να προσδιορίζετε εάν υποστηρίζεται η µονάδα στο σύστηµα.

Για να ανοίξετε το λογισµικό και να αλλάξετε τις ρυθµίσεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

1. Στο Κέντρο φορητότητας, κάντε κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου για να ανοίξετε το παράθυρο
του HP 3D DriveGuard.

– ή –

Επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Υλικό και Ήχος > HP 3D DriveGuard.

2. Κάντε κλικ στο σχετικό κουµπί για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις.

3. Κάντε κλικ στο OK.
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4 Βελτίωση απόδοσης µονάδας σκληρού
δίσκου

Χρήση της ανασυγκρότησης δίσκων
Καθώς χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή, ορισµένα αρχεία στη µονάδα σκληρού δίσκου
κατακερµατίζονται. Η "Ανασυγκρότηση ∆ίσκων" ενοποιεί τα κατακερµατισµένα αρχεία και φακέλους στη
µονάδα σκληρού δίσκου, έτσι ώστε το σύστηµα να λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά.

Αφού εκκινήσετε την "Ανασυγκρότηση ∆ίσκων", η λειτουργία της γίνεται χωρίς επιτήρηση. Ανάλογα µε
το µέγεθος του σκληρού σας δίσκου και τον αριθµό των κατακερµατισµένων αρχείων, η
"Ανασυγκρότηση ∆ίσκων" ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από µία ώρα. Ίσως θελήσετε να ορίσετε
την εκτέλεσή της κατά τη διάρκεια της νύχτας ή κάποια άλλη στιγµή που δεν χρειάζεται να έχετε
πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

Η HP συνιστά να πραγµατοποιείτε ανασυγκρότηση του σκληρού σας δίσκου τουλάχιστον µία φορά το
µήνα. Μπορείτε να ορίσετε την εκτέλεση της "Ανασυγκρότησης ∆ίσκων" σε µηνιαία βάση αλλά µπορείτε
να ανασυγκροτείτε τον υπολογιστή σας µη αυτόµατα ανά πάσα στιγµή.

Για να εκτελέσετε την "Ανασυγκρότηση ∆ίσκων":

1. Επιλέξτε Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > Βοηθήµατα > Εργαλεία συστήµατος >
Ανασυγκρότηση ∆ίσκων.

2. Επιλέξτε Άµεση ανασυγκρότηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Windows® περιλαµβάνουν τη λειτουργία "Έλεγχος λογαριασµού χρήστη" για τη
βελτίωση της ασφάλειας του υπολογιστή. Για εργασίες όπως εγκατάσταση λογισµικού, εκτέλεση
βοηθητικών προγραµµάτων ή αλλαγές ρυθµίσεων των Windows, ενδέχεται να σας ζητηθεί η άδεια
ή ο κωδικός πρόσβασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και
υποστήριξη.

Για πρόσθετες πληροφορίες, αποκτήστε πρόσβαση στη βοήθεια του λογισµικού "Ανασυγκρότηση
∆ίσκων".

Χρήση της εκκαθάρισης δίσκου
Η "Εκκαθάριση ∆ίσκου" αναζητά άχρηστα αρχεία στο σκληρό δίσκο, τα οποία µπορείτε να διαγράψετε
µε ασφάλεια για να αποδεσµεύσετε χώρο και να βοηθήσετε τον υπολογιστή να λειτουργεί πιο
αποτελεσµατικά.
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Για να εκτελέσετε την "Εκκαθάριση ∆ίσκου":

1. Επιλέξτε Έναρξη > Όλα τα προγράµµατα > Βοηθήµατα > Εργαλεία συστήµατος >
Εκκαθάριση ∆ίσκου.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.
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5 Αντικατάσταση σκληρού δίσκου

ΠΡΟΣΟΧΗ Προς αποφυγή της απώλειας πληροφοριών ή µη ανταπόκρισης του συστήµατος:

Τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή προτού αφαιρέσετε τη µονάδα σκληρού δίσκου από τη θέση
της. Μην αφαιρείτε τη µονάδα σκληρού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος, σε λειτουργία
αναστολής ή σε κατάσταση αδρανοποίησης.

Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος ή σε λειτουργία αδρανοποίησης,
ενεργοποιήστε τον πατώντας το κουµπί λειτουργίας. Στη συνέχεια, τερµατίστε τη λειτουργία του
υπολογιστή µέσω του λειτουργικού συστήµατος.

Για να αφαιρέσετε ένα σκληρό δίσκο:

1. Αποθηκεύστε τις εργασίες σας.

2. Τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή και κλείστε την οθόνη.

3. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεµένες στον υπολογιστή.

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα AC.

5. Γυρίστε ανάποδα τον υπολογιστή σε µια επίπεδη επιφάνεια µε τη θέση του σκληρού δίσκου προς
εσάς.

6. Αφαιρέστε τη µπαταρία από τον υπολογιστή.

7. Χαλαρώστε τις 6 βίδες του καλύµµατος της µονάδας σκληρού δίσκου (1).

9



8. Ανασηκώστε το κάλυµµα της µονάδας και αφαιρέστε το από τον υπολογιστή (2).

9. Αφαιρέστε τις 2 βίδες του βραχίονα της µονάδας σκληρού δίσκου (1).

10. Αφαιρέστε το βραχίονα της µονάδας σκληρού δίσκου (2)

11. Αποσυνδέστε το καλώδιο της µονάδας σκληρού δίσκου (1) από τον υπολογιστή.

12. Απελευθερώστε τη µονάδα σκληρού δίσκου σύροντάς την προς την υποδοχή του καλωδίου της
(2).
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13. Ανασηκώστε τη µονάδα σκληρού δίσκου (3) από τη θέση της.

Για την εγκατάσταση µιας µονάδας σκληρού δίσκου:

1. Ευθυγραµµίστε και εισάγετε την πάνω πλευρά της µονάδας σκληρού δίσκου µέσα στη θέση της
µονάδας σκληρού δίσκου (1).

2. Πιέστε µαλακά τη µονάδα σκληρού δίσκου µέσα στη θέση µονάδας σκληρού δίσκου (2).

3. Ασφαλίστε τη µονάδα σκληρού δίσκου σύροντάς τη στην αντίθετη κατεύθυνση από την υποδοχή
του καλωδίου της (1).
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4. Συνδέστε το καλώδιο της µονάδας σκληρού δίσκου (2) µε τον υπολογιστή.

5. Τοποθετήστε ξανά το βραχίονα της µονάδας σκληρού δίσκου (1).

6. Τοποθετήστε ξανά τις 2 βίδες του βραχίονα της µονάδας σκληρού δίσκου (2).

7. Ευθυγραµµίστε τις γλωττίδες (1) στο κάλυµµα της µονάδας µε τις οπές στον υπολογιστή.

8. Κλείστε το κάλυµµα (2).
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9. Σφίξτε τις 6 βίδες του καλύµµατος της µονάδας σκληρού δίσκου (3).
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6 Χρήση εξωτερικών µονάδων δίσκου

Οι αφαιρούµενοι εξωτερικοί δίσκοι αυξάνουν τις επιλογές αποθήκευσης πληροφοριών και πρόσβασης
σε αυτές. Μια µονάδα USB µπορεί να προστεθεί µε τη σύνδεσή της στη θύρα USB του υπολογιστή ή
σε προαιρετική συσκευή επιτραπέζιας σύνδεσης.

Στις µονάδες USB περιλαµβάνονται οι παρακάτω τύποι:

● Μονάδα δισκέτας 1,44-Mb

● Μονάδα σκληρού δίσκου (σκληρός δίσκος µε συνδεδεµένο προσαρµογέα)

● Μονάδα DVD-ROM

● Μονάδα combo DVD/CD-RW

● Μονάδα combo DVD+RW και CD-RW

● Μονάδα combo DVD±RW και CD-RW

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε απαιτούµενο λογισµικό και µονάδες ή για να
µάθετε ποια θύρα του υπολογιστή πρέπει να χρησιµοποιείτε, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για να συνδέσετε µια εξωτερική µονάδα στον υπολογιστή:

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο βλάβης στον εξοπλισµό κατά τη σύνδεση τροφοδοτούµενης
µονάδας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι αποσυνδεδεµένο.

1. Συνδέστε τη µονάδα στον υπολογιστή.

2. Εάν συνδέετε µια τροφοδοτούµενη µονάδα, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε µια γειωµένη
πρίζα AC.

3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Για να αποσυνδέσετε µια τροφοδοτούµενη εξωτερική µονάδα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή
και έπειτα αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC.
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Χρήση προαιρετικής εξωτερικής µονάδας MultiBay ή
MultiBay II

Οι εξωτερικές µονάδες MultiBay ή MultiBay II συνδέονται σε θύρα USB στον υπολογιστή και σας
επιτρέπουν να χρησιµοποιείτε συσκευές MultiBay και MultiBay II. Ο υπολογιστής διαθέτει µια
τροφοδοτούµενη θύρα USB στη δεξιά του πλευρά. Η θύρα αυτή παρέχει τροφοδοσία στην εξωτερική
µονάδα MultiBay, όταν χρησιµοποιείται µε τροφοδοτούµενο καλώδιο USB. Όταν µια εξωτερική
µονάδα MultiBay είναι συνδεδεµένη στην άλλη θύρα USB του υπολογιστή, πρέπει να είναι συνδεδεµένη
σε τροφοδοσία AC.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εξωτερική µονάδα MultiBay, ανατρέξτε στον οδηγό
χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή.
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