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1 Χρήση συσκευών κατάδειξης

Στοιχείο Περιγραφή

(1) Κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του
TouchPad

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το TouchPad.

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

● Πορτοκαλί: Το TouchPad είναι απενεργοποιηµένο.

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

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

*Σε αυτόν τον πίνακα περιγράφονται οι εργοστασιακές ρυθµίσεις. Για να εµφανίσετε και να αλλάξετε τις προτιµήσεις του
TouchPad, επιλέξτε Έναρξη > Συσκευές και εκτυπωτές. Έπειτα, κάντε δεξί κλικ στη συσκευή που αντιπροσωπεύει τον
υπολογιστή σας και επιλέξτε Ρυθµίσεις ποντικιού.

Ορισµός προτιµήσεων συσκευής κατάδειξης
Χρησιµοποιήστε τις “Ιδιότητες ποντικιού” των Windows® για να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις των
συσκευών κατάδειξης, όπως διαµόρφωση κουµπιών, ταχύτητα κλικ και επιλογές δείκτη.
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Για πρόσβαση στις ιδιότητες ποντικιού, επιλέξτε Έναρξη > Συσκευές και εκτυπωτές. Έπειτα, κάντε
δεξί κλικ στη συσκευή που αντιπροσωπεύει τον υπολογιστή σας και επιλέξτε Ρυθµίσεις ποντικιού.

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 το αριστερό και το δεξί κουµπί 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 κύλισης του
TouchPad, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω, πάνω από τη λευκή γραµµή.

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) και του πλήκτρου esc (2), ενός από τα
πλήκτρα λειτουργίας (3) ή του αστερίσκου (*),του συµβόλου "µείον" (-) ή του συµβόλου "συν" (+) στο
ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο (4).

Τα εικονίδια στα πλήκτρα f1 έως και f12 αντιπροσωπεύουν λειτουργίες των πλήκτρων πρόσβασης. Οι
λειτουργίες και οι διαδικασίες των πλήκτρων πρόσβασης περιγράφονται παρακάτω.

Λειτουργία Πλήκτρο πρόσβασης

Εµφάνιση πληροφοριών συστήµατος. fn+esc

Άνοιγµα της Βοήθειας και υποστήριξης. fn+f1

Άνοιγµα του παραθύρου "Επιλογές εκτύπωσης". fn+f2

Άνοιγµα προγράµµατος περιήγησης στο web. fn+f3

Εναλλαγή εικόνας στην οθόνη. fn+f4

Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας. fn+f5

Ενεργοποίηση της λειτουργίας QuickLock. fn+f6
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Λειτουργία Πλήκτρο πρόσβασης

Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης. fn+f7

Αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης. fn+f8

Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD
ήχου, DVD ή BD.

fn+f9

∆ιακοπή της αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD. fn+f10

Αναπαραγωγή του προηγούµενου κοµµατιού ή κεφαλαίου
CD ήχου, DVD ή BD.

fn+f11

Αναπαραγωγή του επόµενου κοµµατιού CD ήχου, DVD ή
BD.

fn+f12

Αποκοπή ή επαναφορά ήχου συστήµατος. fn+αστερίσκος (στο ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο)

Μείωση έντασης ήχου συστήµατος. fn+πλήκτρο µείον (στο ενσωµατωµένο αριθµητικό
πληκτρολόγιο)

Αύξηση έντασης ήχου συστήµατος. fn+πλήκτρο συν (στο ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο)

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

● Πατήστε σύντοµα το πλήκτρο fn και έπειτα πατήστε σύντοµα το δεύτερο πλήκτρο της εντολής
πλήκτρου πρόσβασης.

– ή –

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

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

● Ελέγχους λειτουργικότητας του υπολογιστή.

● 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 “Eπιλογές εκτύπωσης” της ενεργής
εφαρµογής των Windows.

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]

Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας (fn+f5)
ΠΡΟΣΟΧΗ Για µείωση του κινδύνου απώλειας πληροφοριών, πριν ενεργοποιήσετε την αναστολή
λειτουργίας, αποθηκεύστε την εργασία σας.

Για να πραγµατοποιήσετε εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας, πατήστε fn+f5.

Όταν εκκινείται η αναστολή λειτουργίας, οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στη µνήµη του συστήµατος,
η οθόνη σβήνει από δεδοµένα και γίνεται εξοικονόµηση ενέργειας. Όσο ο υπολογιστής είναι σε αναστολή
λειτουργίας, οι ενδείξεις τροφοδοσίας αναβοσβήνουν.
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Για να γίνει εκκίνηση της αναστολής λειτουργίας, ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιηµένος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν προκύψει κρίσιµα χαµηλό επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας ενώ ο υπολογιστής είναι
σε αναστολή λειτουργίας, τότε ο υπολογιστής µπαίνει σε λειτουργία αδρανοποίησης και οι πληροφορίες
που έχουν αποθηκευτεί στη µνήµη, αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο. Η εργοστασιακή ρύθµιση για
την ενέργεια σε περίπτωση κρίσιµου επιπέδου φόρτισης µπαταρίας είναι η αδρανοποίηση, αλλά
µπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθµιση από τις "Επιλογές ενέργειας" στον "Πίνακα Ελέγχου" των
Windows.

Για έξοδο από την αναστολή λειτουργίας, πατήστε σύντοµα το κουµπί λειτουργίας.

Η λειτουργία του πλήκτρου πρόσβασης fn+f5 µπορεί να αλλάξει. Μπορείτε, για παράδειγµα, να ορίσετε
µε το πάτηµα του πλήκτρου πρόσβασης fn+f5 να γίνεται εκκίνηση της αδρανοποίησης αντί της
αναστολής λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε όλα τα παράθυρα του λειτουργικού συστήµατος των Windows οι αναφορές στο κουµπί
αναστολής ισχύουν για το πλήκτρο πρόσβασης fn+f5.

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.
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Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD
(fn+f9)

Το πλήκτρο πρόσβασης fn+f9 λειτουργεί µόνο όταν τοποθετηθεί CD ήχου, DVD ή BD:

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

● Εάν γίνεται αναπαραγωγή του CD ήχου, DVD ή BD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης fn+f9 για να
πραγµατοποιήσετε παύση της αναπαραγωγής.

∆ιακοπή αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD (fn+f10)
Πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης fn+f10 για να πραγµατοποιήσετε διακοπή της αναπαραγωγής CD,
DVD ή BD.

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

Κατά την αναπαραγωγή ενός CD ήχου, DVD ή BD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης fn+f11 για να
πραγµατοποιήσετε αναπαραγωγή του προηγούµενου κοµµατιού του CD ή της προηγούµενης ενότητας
του DVD ή του BD.

Αναπαραγωγή επόµενου κοµµατιού ή ενότητας CD ήχου, DVD ή BD (fn+f12)
Κατά την αναπαραγωγή CD ήχου, DVD ή BD, πατήστε το πλήκτρο πρόσβασης fn+f12 για να
πραγµατοποιήσετε αναπαραγωγή του επόµενου κοµµατιού του CD ή της επόµενης ενότητας του DVD
ή BD.

Αποκοπή ή επαναφορά ήχου ηχείων (fn+αστερίσκος)
Πατήστε fn+* στο ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο για αποκοπή του ήχου στο ηχείο. Πατήστε
ξανά το πλήκτρο πρόσβασης για να επαναφέρετε τον ήχο στο ηχείο.

Μείωση ήχου ηχείων (fn+σύµβολο "µείον")
Πατήστε fn+- στο ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο για να µειώσετε την ένταση ήχου του ηχείου.
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο πρόσβασης για να µειώσετε σταδιακά την ένταση ήχου του ηχείου.

Αύξηση ήχου ηχείων (fn+σύµβολο "συν")
Πατήστε fn++ στο ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο για να αυξήσετε την ένταση ήχου του ηχείου.
Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο πρόσβασης για να αυξήσετε σταδιακά την ένταση ήχου του ηχείου.
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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) 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.

(2) Φωτεινή ένδειξη num lock Αναµµένη: η λειτουργία num lock είναι ενεργοποιηµένη.

(3) Ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 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.
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4 Καθαρισµός TouchPad και
πληκτρολογίου

Η ύπαρξη σκόνης και δαχτυλιών στο TouchPad µπορεί να προκαλέσει 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 µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης σε εσωτερικά
στοιχεία, µην χρησιµοποιείτε εξάρτηµα ηλεκτρικής σκούπας για τον καθαρισµό του πληκτρολογίου. Η
ηλεκτρική σκούπα µπορεί να αφήσει στην επιφάνεια του πληκτρολογίου υπολείµµατα από τον
καθαρισµό του σπιτιού.

Καθαρίζετε τακτικά το πληκτρολόγιο ώστε να εµποδίσετε το κόλληµα των πλήκτρων και να
αποµακρύνετε τη σκόνη, το χνούδι ή τα σωµατίδια που µπορούν να παγιδευτούν κάτω από τα πλήκτρα.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα δοχείο συµπιεσµένου αέρα µε προέκταση για να διοχετεύσετε
συµπιεσµένο αέρα γύρω και κάτω από τα πλήκτρα για την αποµάκρυνση των καταλοίπων.

10 Κεφάλαιο 4   Καθαρισµός TouchPad και πληκτρολογίου



Ευρετήριο

Α
αριθµητικό πληκτρολόγιο,
ενσωµατωµένο
εντοπισµός 8

Ε
εικόνα οθόνης, εναλλαγή 5

Ζ
ζώνη κύλισης TouchPad,
εντοπισµός 1

ζώνη κύλισης, TouchPad 1

Κ
κουµπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης TouchPad,
εντοπισµός 1

κουµπιά
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
του TouchPad 1

TouchPad 1
κουµπιά TouchPad,
εντοπισµός 1

Ο
οθόνη

εικόνα, εναλλαγή 5
πλήκτρα πρόσβασης
φωτεινότητας οθόνης 6

Π
πλήκτρα λειτουργιών 3
πλήκτρα πρόσβασης

άνοιγµα Βοήθειας και
υποστήριξης 4

άνοιγµα παραθύρου επιλογών
εκτύπωσης 5

άνοιγµα προγράµµατος
περιήγησης στο web 5

αποκοπή/επαναφορά ήχου
συστήµατος 7

αύξηση ήχου ηχείων 7
αύξηση φωτεινότητας
οθόνης 6

εκκίνηση αναστολής
λειτουργίας 5

εµφάνιση πληροφοριών
συστήµατος 4

εναλλαγή εικόνας οθόνης 5
ενεργοποίηση λειτουργίας
γρήγορου κλειδώµατος
(QuickLock) 6

µείωση ήχου ηχείων 7
µείωση φωτεινότητας
οθόνης 6

περιγραφή 3
στοιχεία ελέγχου CD ήχου ή

DVD 7
χρήση 4

πλήκτρα πρόσβασης
πληκτρολογίου, αναγνώριση 3

πλήκτρα πρόσβασης φωτεινότητας
οθόνης 6

πλήκτρο - (µείον) 7
πλήκτρο * (αστερίσκος) 7
πλήκτρο + (συν) 7
πλήκτρο αστερίσκου (*) 7
πλήκτρο µείον (-) 7
πλήκτρο πρόσβασης αναστολής
λειτουργίας 5

πλήκτρο πρόσβασης παραθύρου
επιλογών εκτύπωσης 5

πλήκτρο πρόσβασης πληροφοριών
συστήµατος 4

πλήκτρο πρόσβασης
προγράµµατος περιήγησης στο
web 5

πλήκτρο πρόσβασης στη Βοήθεια
και υποστήριξη 4

πλήκτρο πρόσβασης
QuickLock 6

πλήκτρο συν (+) 7
πλήκτρο fn 3
πληκτρολόγιο 3
πληκτρολόγιο, εξωτερικό

χρήση 9
num lock 9

ποντίκι, εξωτερικό
ορισµός προτιµήσεων 2
σύνδεση 2

Σ
στοιχεία ελέγχου µέσων, πλήκτρα
πρόσβασης 7

συσκευές κατάδειξης
ορισµός προτιµήσεων 1

Τ
τύποι µετάδοσης εικόνας 5

Φ
φωτεινές ενδείξεις

num lock 8
φωτεινή ένδειξη num lock,
εντοπισµός 8

φωτεινή ένδειξη TouchPad,
εντοπισµός 1

H
HDMI 5

N
num lock, εξωτερικό
πληκτρολόγιο 9

T
Touchpad, εντοπισµός 1

Ευρετήριο 11




	Χρήση συσκευών κατάδειξης
	Ορισμός προτιμήσεων συσκευής κατάδειξης
	Χρήση του TouchPad
	Σύνδεση εξωτερικού ποντικιού

	Χρήση του πληκτρολογίου
	Χρήση πλήκτρων πρόσβασης
	Εμφάνιση πληροφοριών συστήματος(fn+esc)
	Άνοιγμα της Βοήθειας και υποστήριξης (fn+f1)
	Άνοιγμα παραθύρου “Επιλογές εκτύπωσης” (fn+f2)
	Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης στο web (fn+f3)
	Εναλλαγή εικόνας οθόνης (fn+f4)
	Εκκίνηση αναστολής λειτουργίας (fn+f5)
	Εκκίνηση λειτουργίας γρήγορου κλειδώματος (fn+f6)
	Μείωση φωτεινότητας οθόνης (fn+f7)
	Αύξηση φωτεινότητας οθόνης (fn+f8)
	Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD (fn+f9)
	Διακοπή αναπαραγωγής CD ήχου, DVD ή BD (fn+f10)
	Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή ενότητας CD ήχου, DVD ή BD (fn+f11)
	Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού ή ενότητας CD ήχου, DVD ή BD (fn+f12)
	Αποκοπή ή επαναφορά ήχου ηχείων (fn+αστερίσκος)
	Μείωση ήχου ηχείων (fn+σύμβολο "μείον")
	Αύξηση ήχου ηχείων (fn+σύμβολο "συν")


	Χρήση πληκτρολογίων
	Χρήση προαιρετικού εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου

	Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου
	Ευρετήριο


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


