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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σηµαντικές πληροφορίες που σας 
βοηθούν να χρησιµοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει είτε δυνητική βλάβη υλικού 
είτε απώλεια δεδοµένων και υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να 
αποφύγετε το πρόβληµα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει δυνητική βλάβη υλικού, τραυµατισµό 
ή θάνατο.

χετε αγοράσει έναν υπολογιστή σειράς n της Dell™, τυχόν παραποµπές σε 
υργικά συστήµατα της Microsoft® Windows® που γίνονται σε αυτό το 
φο δεν έχουν καµία εφαρµογή.

________________

ροφορίες αυτού του εγγράφου µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
8 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ρεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια της Dell Inc. 

ορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το κείµενο είναι τα εξής: Dell, Dell Precision, 
nnect, Dell MediaDirect και το λογότυπο DELL είναι εµπορικά σήµατα της Dell Inc. Τα Intel 

on είναι σήµατα κατατεθέντα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. καθώς και σε άλλες χώρες. 
etooth είναι σήµα κατατεθέν της Bluetooth SIG, INC. και χρησιµοποιείται από την Dell µετά 
ετική άδεια. Τα Microsoft, Windows, Windows Vista και το λογότυπο του κουµπιού έναρξης 
indows Vista είναι είτε εµπορικά σήµατα είτε σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation 

νωµένες Πολιτείες και/ ή σε άλλες χώρες.

ται να χρησιµοποιούνται και άλλα εµπορικά σήµατα και εµπορικές επωνυµίες στο παρόν έγγραφο 
φορά στις οντότητες που διεκδικούν τα σήµατα και τις επωνυµίες ή τα προϊόντα τους. Η Dell 
ιείται παντός ιδιοκτησιακού συµφέροντος επί των εµπορικών σηµάτων ή επωνυµιών τρίτων.

ϊόν αυτό ενσωµατώνει τεχνολογία προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων, η οποία έχει 
ρωθεί µέσω αξιώσεων µεθόδων ορισµένων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α. και άλλων 
τικών δικαιωµάτων στην κυριότητα της Macrovision Corporation και τρίτων. Για να γίνει 

 αυτής της τεχνολογίας προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων, απαιτείται έγκριση από 
αιρεία Macrovision, ενώ η συγκεκριµένη τεχνολογία προορίζεται για οικιακή προβολή και 
περιορισµένες χρήσεις προβολής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη χορηγηθείσα από 
crovision σχετική άδεια χρήσης. Απαγορεύεται η αντίστροφη τεχνική ανάλυση ή η 
µβολοµετάφραση.

 WMTE01
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Πληροφορίες για τον υπολογιστή 
σας

Πρόσοψη 

Πίσω όψη

1 κουµπί λειτουργίας, λυχνία 
λειτουργίας

2 λυχνία δραστηριότητας µονάδας

3 λυχνίες δραστηριότητας δικτύου (2) 4 διαγνωστικές λυχνίες (4)

5 θύρες USB 2.0 (2) 6 µονάδα οπτικών δίσκων

7 κουµπί εξαγωγής οπτικού δίσκου 8 θυρίδες µονάδων σκληρού δίσκου (2)

3 51 42 6 7 8
Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας 7

1 υποδοχή ρεύµατος 2 υποδοχές καρτών επέκτασης

3 υποδοχές στο πίσω µέρος

2

3

1
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Υπ

1

3

5

7
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11
οδοχές στο πίσω µέρος

λυχνία ακεραιότητας ζεύξης δικτύου 2 υποδοχή προσαρµογέα δικτύου 
(πρωτεύουσα)

λυχνία δραστηριότητας δικτύου 4 υποδοχή εξόδου ήχου στάθµης 
γραµµής

υποδοχή εισόδου ήχου στάθµης 
γραµµής

6 σειριακές θύρες (2)

υποδοχή πληκτρολογίου 8 υποδοχή ποντικιού

θύρες USB 2.0 (3) 10 λυχνία δραστηριότητας δικτύου

υποδοχή προσαρµογέα δικτύου 
(δευτερεύουσα)

12 λυχνία ακεραιότητας ζεύξης δικτύου

79 6 5

4

8

1 2 3

12 11 10
Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας



Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή 
σας

Γρήγορη ρύθµιση
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στην παρούσα ενότητα, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για την 
ασφάλεια που παρέχονται µαζί µε τον υπολογιστή σας.

Σε αυτή την ενότητα, περιγράφονται τα βήµατα για τη ρύθµιση του υπολογιστή 
σας για πρώτη φορά.

1 Βγάλτε τον υπολογιστή από τη συσκευασία και αναγνωρίστε κάθε είδος. 

Κρατήστε όλο το υλικό συσκευασίας σε περίπτωση που το χρειαστείτε 
αργότερα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικά είδη που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας µπορεί να 
µην είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση (για τις οδηγίες εγκατάστασης, 
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση εγκατάστασης σε rack).
Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας 9



10

2

3

Εγκαταστήστε τις ράγες και τον υπολογιστή στο rack. 

Για τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες εγκατάστασης του υπολογιστή στο 
rack, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση εγκατάστασης σε rack.

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.
Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας



4 Συνδέστε την οθόνη (προαιρετικό).

5 Συνδέστε τα καλώδια ρεύµατος του υπολογιστή και της οθόνης 
(προαιρετικό).
Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας 11
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6

7

8

Προσαρτήστε το στήριγµα συγκράτησης του καλωδίου ρεύµατος στην 
δεξιά καµπή της λαβής του τροφοδοτικού. Λυγίστε το καλώδιο ρεύµατος 
σε βρόχο, όπως φαίνεται στην εικόνα, και προσαρτήστε το καλώδιο στην 
αντίστοιχη υποδοχή του στηρίγµατος.

Βάλτε το φις του καλωδίου ρεύµατος σε γειωµένη πρίζα ή ξεχωριστή πηγή 
ρεύµατος όπως π.χ. συσκευή αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος (UPS) ή µονάδα 
διανοµής ρεύµατος (PDU).

Πατήστε το κουµπί λειτουργίας στον υπολογιστή και την οθόνη 
(προαιρετικό).

Προσαρµόστε τα στοιχεία ελέγχου της οθόνης, αν χρειάζεται, για να 
επιτύχετε µια ικανοποιητική εικόνα.
Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας
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9 Τοποθετήστε τη διακοσµητική πρόσοψη (προαιρετικό).

ύνδεση στο ∆ιαδίκτυο
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπηρεσίες παροχής ∆ιαδικτύου και οι προσφορές τους ποικίλουν 
ανάλογα µε τη χώρα.

ια να συνδεθείτε στο ∆ιαδίκτυο, χρειάζεστε µια σύνδεση δικτύου και έναν 
ροχο υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISP). Επικοινωνήστε µε τον πάροχο υπηρεσιών 
ιαδικτύου (ISP) για τις οδηγίες ρύθµισης.

γκατάσταση της σύνδεσής σας στο ∆ιαδίκτυο
Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας 13

ια να ρυθµίσετε µια σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο µε µια συντόµευση επιφάνειας 
γασίας που παρέχεται από τον ISP σας:

1 Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερµατίστε όλα τα 
ανοιχτά προγράµµατα.

2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του ISP στην επιφάνεια εργασίας των 
Microsoft® Windows®.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την 
εγκατάσταση.

ν δεν έχετε εικονίδιο του ISP στην επιφάνεια εργασίας σας ή θέλετε να 
θµίσετε µια σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο µε διαφορετικό ISP, ακολουθήστε τα 
µατα που περιλαµβάνονται στην αντίστοιχη ενότητα που ακολουθεί.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε την σύνδεσή σας στο ∆ιαδίκτυο, 
ανατρέξτε στον Οδηγό τεχνολογίας της Dell στην τοποθεσία support.dell.com στο 
∆ιαδίκτυο. Αν δεν µπορείτε να συνδεθείτε µε το ∆ιαδίκτυο, αλλά στο παρελθόν το 
είχατε κάνει µε επιτυχία, ο ISP µπορεί να είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. 
Επικοινωνήστε µε τον ISP σας για να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας ή 
δοκιµάστε να συνδεθείτε αργότερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φροντίστε να έχετε έτοιµα τα στοιχεία σας για τον ISP. Αν δεν έχετε 
ISP, συµβουλευτείτε τον οδηγό «Σύνδεση στο Internet» για να βρείτε έναν.

soft Windows Vista®

Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερµατίστε όλα τα 
ανοιχτά προγράµµατα.

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξης των Windows Vista™  και κατόπιν 
κάντε κλικ στο Πίνακας Ελέγχου.

Στο ∆ίκτυο και Internet, κάντε κλικ στο Σύνδεση στο Internet.

Θα εµφανιστεί το παράθυρο Σύνδεση µε το Internet.

Στο παράθυρο Σύνδεση στο Internet, κάντε κλικ είτε στο Ευρεία ζώνη 
(PPPoE) είτε στο Κλήση, ανάλογα µε το πώς θέλετε να συνδεθείτε:

• Επιλέξτε το Ευρεία ζώνη εάν χρησιµοποιείτε DSL, δορυφορικό µόντεµ, 
µόντεµ καλωδιακής τηλεόρασης ή ασύρµατη σύνδεση τεχνολογίας 
Bluetooth®.

• Επιλέξτε το Κλήση εάν χρησιµοποιείτε µόντεµ σύνδεσης µέσω 
τηλεφώνου ή ISDN.
Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν γνωρίζετε ποιο είδος σύνδεσης να επιλέξετε, κάντε κλικ 
στο Βοήθεια για την επιλογή ή επικοινωνήστε µε τον ISP σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και χρησιµοποιήστε τις πληροφορίες 
δηµιουργίας που σας δίνει ο ISP σας για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση.

soft Windows XP

Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερµατίστε όλα τα 
ανοιχτά προγράµµατα.

Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη → Internet Explorer.

θα εµφανιστεί το παράθυρο Οδηγός δηµιουργίας σύνδεσης.

Κάντε κλικ στο Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο.
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4 Στο επόµενο παράθυρο, κάντε κλικ στην κατάλληλη επιλογή:

• Αν δεν έχετε ISP και θέλετε να επιλέξετε έναν, κάντε κλικ στο Επιλογή 
από µια λίστα υπηρεσιών παροχής Internet (ISP).

• Αν ήδη πήρατε πληροφορίες για την εγκατάσταση από τον ISP σας, 
αλλά δεν παραλάβατε το CD εγκατάστασης, κάντε κλικ στο Μη 
αυτόµατη εγκατάσταση της σύνδεσης.

• Αν έχετε το CD εγκατάστασης, κάντε κλικ στο Χρήση του CD που 
παρείχε η υπηρεσία παροχής Internet.

5 Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

Αν επιλέξατε το Μη αυτόµατη εγκατάσταση της σύνδεσης, προχωρήστε 
στο βήµα 6. Αλλιώς, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να 
ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

6 Κάντε κλικ στην κατάλληλη επιλογή στην ερώτηση Πώς θέλετε να 
συνδεθείτε στο Internet; και µετά στο κουµπί Επόµενο.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν ξέρετε ποιον τύπο σύνδεσης να διαλέξετε, 
επικοινωνήστε µε τον ISP σας.

7 Χρησιµοποιήστε τις πληροφορίες που σας έδωσε ο ISP σας για να 
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

εταφορά πληροφοριών σε νέο υπολογιστή
Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας 15

icrosoft Windows Vista
1 Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξης  των Windows Vista και στη συνέχεια 

επιλέξτε διαδοχικά Μεταφορά αρχείων και ρυθµίσεων→ Εκκίνηση 
Εύκολης µεταφοράς των Windows.

2 Στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος λογαριασµού χρήστη (UAC), κάντε κλικ 
στο κουµπί Συνέχεια.

3 Κάντε κλικ στο Έναρξη νέας µεταφοράς ή στο Συνέχιση µεταφοράς που 
βρίσκεται σε εξέλιξη.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη από τον οδηγό Εύκολης µεταφοράς 
των Windows.
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osoft Windows XP
ιτουργικό σύστηµα Microsoft Windows XP παρέχει τον Οδηγό µεταφοράς 
ων και ρυθµίσεων για την µεταφορά δεδοµένων, όπως:

Μηνύµατα email 

Ρυθµίσεις γραµµής εργαλείων

Μεγέθη παραθύρων

Σελιδοδείκτες στο ∆ιαδίκτυο

είτε να µεταφέρετε δεδοµένα από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο µέσω 
ου ή µιας σειριακής σύνδεσης ή µε αποθήκευση των δεδοµένων σε 
ούµενο µέσο, όπως είναι για παράδειγµα ένας εγγράψιµος δίσκος CD ή 
.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να µεταφέρετε πληροφορίες από έναν παλιό σε έναν νέο 
υπολογιστή, συνδέοντας απευθείας ένα σειριακό καλώδιο στις θύρες 
εισόδου/εξόδου (I/O) των δύο υπολογιστών. 

Για οδηγίες σχετικά µε την αποκατάσταση µιας απευθείας καλωδιακής σύνδεσης 
µεταξύ δύο υπολογιστών, ανατρέξτε στο άρθρο υπ' αριθµ. 305621 της γνωσιακής 
βάσης της Microsoft µε τίτλο How to Set Up a Direct Cable Connection Between 
Two Computers in Windows XP (Τρόπος αποκατάστασης µιας απευθείας 
καλωδιακής σύνδεσης µεταξύ δύο υπολογιστών στα Windows XP). Οι πληροφορίες 
αυτές µπορεί να µην είναι διαθέσιµες σε ορισµένες χώρες.

ση του Οδηγού µεταφοράς αρχείων και ρυθµίσεων απαιτεί τον οπτικό 
 µε τίτλο Λειτουργικό σύστηµα, το οποίο συνοδεύει τον υπολογιστή, ή έναν 
 οδηγού, τον οποίο µπορεί να δηµιουργήσει για εσάς ο ίδιος ο οδηγός.
Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την µεταφορά δεδοµένων, 
αναζητήστε στην τοποθεσία support.dell.com το έγγραφο υπ' αριθµ. 154781 µε 
τίτλο What Are The Different Methods To Transfer Files From My Old Computer To 
My New Dell™ Computer Using the Microsoft® Windows® XP Operating System? 
(Ποιες διαφορετικές µέθοδοι υπάρχουν για να µεταφέρω αρχεία από τον παλιό µου 
υπολογιστή στον καινούριο µου υπολογιστή Dell™ µε το λειτουργικό σύστηµα 
Microsoft® Windows® XP;).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόσβαση στο έγγραφο της γνωσιακής βάσης της Dell ενδέχεται 
να µην είναι δυνατή σε ορισµένες χώρες.
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δηγός µεταφοράς αρχείων και ρυθµίσεων (µε τον οπτικό δίσκο «Λειτουργικό 
ύστηµα»)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Οδηγός µεταφοράς αρχείων και ρυθµίσεων χαρακτηρίζει τον 
υπολογιστή προέλευσης, από τον οποίο πρόκειται να µεταφερθούν τα δεδοµένα, ως 
παλιό υπολογιστή και τον υπολογιστή στον οποίο πρόκειται να µεταφερθούν τα 
δεδοµένα ως νέο υπολογιστή.

ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
ΡΧΕΙΩΝ

1 Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη→ Όλα τα προγράµµατα→ Βοηθήµατα→ 

Εργαλεία συστήµατος→ Οδηγός µεταφοράς αρχείων και ρυθµίσεων.

2 Κάτω από το Ποιος υπολογιστής είναι αυτός;, κάντε κλικ στο Νέος 
υπολογιστής και µετά κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

3 Κάτω από το Έχετε το CD των Windows XP;, κάντε κλικ στο Θα 
χρησιµοποιήσω τον οδηγό από το CD των Windows XP και µετά κάντε 
κλικ στο κουµπί Επόµενο.

4 Ελέγξτε τις πληροφορίες που εµφανίζονται κάτω από το Πηγαίνετε τώρα 
στον παλιό υπολογιστή σας και µετά πηγαίνετε στον υπολογιστή 
προέλευσης. Μην κάνετε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

ΝΤΙΓΡΑΦΗ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΠΑΛΙΟ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

1 Εισαγάγετε το CD/DVD εγκατάστασης Λειτουργικό σύστηµα των Windows 
XP στον υπολογιστή προέλευσης.

Θα εµφανιστεί η οθόνη Καλώς ορίσατε στα Microsoft Windows XP.
Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας 17

2 Κάντε κλικ στο Εκτέλεση πρόσθετων εργασιών.

3 Στην ερώτηση Τι θέλετε να κάνετε;, κάντε κλικ στο Μεταφορά αρχείων 
και ρυθµίσεων.

Θα εµφανιστεί το παράθυρο Οδηγός µεταφοράς αρχείων και ρυθµίσεων.

4 Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

5 Κάτω από το Ποιος υπολογιστής είναι αυτός;, κάντε κλικ στο Παλιός 
υπολογιστής και µετά κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

6 Κάτω από το Επιλέξτε µια µέθοδο µεταφοράς, κάντε κλικ στη µέθοδο 
µεταφοράς της επιλογής σας και µετά κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.
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Κάτω από το Τι θέλετε να µεταφέρετε;, κάντε κλικ για να επιλέξετε τα 
δεδοµένα που θέλετε να µεταφέρετε και µετά κάντε κλικ στο κουµπί 
Επόµενο.

Τα επιλεγµένα δεδοµένα θα αντιγραφούν και κατόπιν θα εµφανιστεί η οθόνη 
Ολοκλήρωση της φάσης συλλογής.

Κάντε κλικ στο κουµπί Τέλος.

ΦΟΡΑ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Πηγαίνετε στον υπολογιστή προορισµού.

Κάτω από το Πηγαίνετε τώρα στον παλιό υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο 
κουµπί Επόµενο.

Κάτω από το Πού είναι τα αρχεία και οι ρυθµίσεις;, κάντε κλικ για να 
επιλέξετε τη µέθοδο µε την οποία θα µεταφέρετε τα αρχεία και τις ρυθµίσεις 
και µετά κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

Ο οδηγός θα διαβάσει τα αρχεία και τις ρυθµίσεις που έχουν συλλεχθεί και 
θα τα εφαρµόσει στον υπολογιστή προορισµού. Μόλις ολοκληρωθεί η 
µεταφορά, θα εµφανιστεί η οθόνη Ολοκληρώθηκε.

Κάντε κλικ στο κουµπί Ολοκληρώθηκε και κατόπιν επανεκκινήστε τον 
υπολογιστή.

ός µεταφοράς αρχείων και ρυθµίσεων (χωρίς τον οπτικό δίσκο 
ουργικό σύστηµα»)

ην εκτέλεση του Οδηγού µεταφοράς αρχείων και ρυθµίσεων χωρίς τον 
ό δίσκο εγκατάστασης Λειτουργικό σύστηµα, πρέπει να δηµιουργήσετε µια 
Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας

έτα Οδηγού. Ο δίσκος αυτός σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε ένα 
ραφο ασφαλείας του αρχείου εικόνας σε αφαιρούµενο µέσο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Οδηγός µεταφοράς αρχείων και ρυθµίσεων χαρακτηρίζει τον 
υπολογιστή προέλευσης, από τον οποίο πρόκειται να µεταφερθούν τα δεδοµένα, ως 
παλιό υπολογιστή και τον υπολογιστή στον οποίο πρόκειται να µεταφερθούν τα 
δεδοµένα ως νέο υπολογιστή.
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ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ  ∆ΙΣΚΕΤΑΣ  Ο∆ΗΓΟΥ

1 Στον υπολογιστή προορισµού, επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη→ Όλα τα 
προγράµµατα→ Βοηθήµατα→ Εργαλεία συστήµατος→ Οδηγός 
µεταφοράς αρχείων και ρυθµίσεων.

2 Κάτω από το Ποιος υπολογιστής είναι αυτός;, κάντε κλικ στο Νέος 
υπολογιστής και µετά κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

3 Κάτω από το Έχετε ένα CD των Windows XP;, κάντε κλικ στο Θέλω να 
δηµιουργήσω µια ∆ισκέτα Οδηγού στην ακόλουθη µονάδα και κατόπιν 
κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

4 Τοποθετήστε στη µονάδα το αφαιρούµενο µέσο, π.χ. ένα εγγράψιµο CD ή 
DVD, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουµπί OK.

5 Ελέγξτε τις πληροφορίες που εµφανίζονται κάτω από το Πηγαίνετε τώρα 
στον παλιό υπολογιστή σας και µετά πηγαίνετε στον υπολογιστή 
προέλευσης. Μην κάνετε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

ΝΤΙΓΡΑΦΗ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΠΑΛΙΟ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

1 Εισαγάγετε τη ∆ισκέτα Οδηγού στον υπολογιστή προέλευσης.

2 Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη→ Εκτέλεση.

3 Κάντε κλικ στο κουµπί Αναζήτηση..., περιηγηθείτε µέχρι το fastwiz στη 
∆ισκέτα Οδηγού και κατόπιν κάντε κλικ στο κουµπί OK.

4 Κάτω από το Ποιος υπολογιστής είναι αυτός;, κάντε κλικ στο Παλιός 
υπολογιστής και µετά κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

5 Κάτω από το Επιλέξτε µια µέθοδο µεταφοράς, κάντε κλικ στη µέθοδο 
Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας 19

µεταφοράς της επιλογής σας και µετά κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

6 Κάτω από το Τι θέλετε να µεταφέρετε;, κάντε κλικ για να επιλέξετε τα 
δεδοµένα που θέλετε να µεταφέρετε και µετά κάντε κλικ στο κουµπί 
Επόµενο.

Τα επιλεγµένα δεδοµένα θα αντιγραφούν και κατόπιν θα εµφανιστεί η οθόνη 
Ολοκλήρωση της φάσης συλλογής.

7 Κάντε κλικ στο κουµπί Τέλος.
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ΦΟΡΑ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Πηγαίνετε στον υπολογιστή προορισµού.

Κάτω από το Πηγαίνετε τώρα στον παλιό υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο 
κουµπί Επόµενο.

Κάτω από το Πού είναι τα αρχεία και οι ρυθµίσεις;, κάντε κλικ για να 
επιλέξετε τη µέθοδο µε την οποία θα µεταφέρετε τα αρχεία και τις ρυθµίσεις 
και µετά κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

Ο οδηγός θα διαβάσει τα αρχεία και τις ρυθµίσεις που έχουν συλλεχθεί και 
θα τα εφαρµόσει στον υπολογιστή προορισµού. Μόλις ολοκληρωθεί η 
µεταφορά, θα εµφανιστεί η οθόνη Ολοκληρώθηκε.

Κάντε κλικ στο κουµπί Ολοκληρώθηκε και κατόπιν επανεκκινήστε τον 
υπολογιστή.
Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας
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ροδιαγραφές
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προσφερόµενα είδη µπορεί να διαφέρουν κατά περιοχή. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαµόρφωση του υπολογιστή σας, 
επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη→ Βοήθεια και Υποστήριξη και µετά επιλέξτε 
τη δυνατότητα προβολής πληροφοριών για τον υπολογιστή σας.

πεξεργαστής 

ύπος επεξεργαστή ένας ή δύο επεξεργαστές Intel® Xeon® 5200 διπλού 
πυρήνα

ένας ή δύο επεξεργαστές Intel Xeon 5400 τετραπλού 
πυρήνα

νήµη Cache επιπέδου 2 (L2) Επεξεργαστής Intel Xeon 5200 διπλού πυρήνα: 6 MB

Επεξεργαστής Intel Xeon 5400 τετραπλού πυρήνα: 
12 MB

υχνότητα FSB 1333 MHz
Προδιαγραφές 21

ληροφορίες συστήµατος 

hipset Intel 5400

ύρος διαύλου δεδοµένων 64 bit

ύρος διαύλου διευθύνσεων 38 bit

ανάλια DMA επτά

πίπεδα διακοπής 24

IOS chip (NVRAM) 8 MB
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Πληρ
α διασύνδεσης δικτύου ενσωµατωµένη, µε υποστήριξη ASF 2.0 κατά DMTF, 
µε ταχύτητες επικοινωνίας 10/100/1000 Mbps:

• πράσινο: Υπάρχει καλή σύνδεση ανάµεσα σε ένα 
δίκτυο 10 Mbps και τον υπολογιστή.

• πορτοκαλί: Υπάρχει καλή σύνδεση ανάµεσα σε ένα 
δίκτυο 100 Mbps και τον υπολογιστή.

• κίτρινο: Υπάρχει καλή σύνδεση ανάµεσα σε ένα 
δίκτυο 1000 Mbps (1 Gb) και τον υπολογιστή.

• σβηστό: Ο υπολογιστής δεν ανιχνεύει φυσική 
σύνδεση µε το δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποστήριξη ASF 2.0 και η αφύπνιση 
από το δίκτυο διατίθενται τώρα στη δευτερεύουσα 
κάρτα διασύνδεσης δικτύου και δε διατίθενται στη 
βασική κάρτα διασύνδεσης δικτύου σε οµαδικό τρόπο 
λειτουργίας.

τήριξη RAID RAID 0 και RAID 1 (ειδωλοποίηση)

η

ς DIMM τύπου DDR2 ECC στα 667 MHz µε προσωρινή 
µνήµη (FBD)

οχές µνήµης τέσσερις

τικότητες καρτών µνήµης 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB και 8 GB

οφορίες συστήµατος  (συνέχεια)
Προδιαγραφές

ιστη µνήµη 256 MB

στη µνήµη 32 GB

δες δίσκου 

υνατότητα εξωτερικής 
βασης

µέχρι δύο θυρίδες των 3,5 ιντσών (FlexBay)

µία θυρίδα των 5,25 ιντσών τύπου «slimline»

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Οι µονάδες σκληρού δίσκου 
δεν έχουν δυνατότητα αντιµετάθεσης εν ώρα 
λειτουργίας.

σιµες συσκευές µέχρι 2 µονάδες σκληρού δίσκου SATA των 3,5 ιντσών 

µια οπτική µονάδα SATA τύπου «slimline»
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ύπος PCI Express x16 (δυο υποδοχές)

χος

ύπος ενσωµατωµένο CODEC ήχου υψηλής ευκρίνειας ADI 
1984 και ψηφιακός ελεγκτής υψηλής ευκρίνειας AC97

ίαυλος επέκτασης 

ύπος διαύλου PCI 2.3
PCI Express 1.0a
SATA 2.0
USB 2.0

αχύτητα διαύλου/ µεταφοράς PCI: 133 MB/s

PCI Express:

αµφίδροµη ταχύτητα υποδοχής x8: 500 MB/s

αµφίδροµη ταχύτητα υποδοχής x16: 1 GB/s 

SATA 1.0 και 2.0: 150 και 300 Mbps ανά µονάδα 
δίσκου

USB 2.0: έως και 480 Mbps (υψηλή ταχύτητα)

ποδοχές επέκτασης:

Κεντρική βοηθητική 
πλακέτα: ένα πλήρους ύψους και πλήρους µήκους 3,3 V, 64 bit, 
Προδιαγραφές 23

PCI-X

PCI

100 MHz

ένα PCI Universal, κανονικού ύψους και µήκους 5,0 V, 
32 bit, 33 MHz

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαµόρφωση των υποδοχών 
επέκτασης στην κεντρική βοηθητική πλακέτα ποικίλλει 
ανάλογα µε τη βοηθητική πλακέτα που έχει 
εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
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∆ίαυ
ντρική βοηθητική 
ακέτα:

PCI-X

PCI Express x8

ένα πλήρους ύψους και πλήρους µήκους 3,3 V, 64 bit, 
100 MHz

µια λωρίδα µεταφοράς δεδοµένων («lane») x8 πλήρους 
ύψους και πλήρους µήκους 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαµόρφωση των υποδοχών 
επέκτασης στην κεντρική βοηθητική πλακέτα ποικίλλει 
ανάλογα µε τη βοηθητική πλακέτα που έχει 
εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

ωτερική βοηθητική 
ακέτα:

PCI Express x16 (δυο 
υποδοχές)

δύο λωρίδες µεταφοράς δεδοµένων («lane») 
x16 πλήρους ύψους και πλήρους µήκους 

οδοχή µία

έγεθος υποδοχής 124 ακίδες

ρος δεδοµένων υποδοχής 
έγιστο)

32 bit

:

οδοχή µία

έγεθος υποδοχής 188 ακίδες

λος επέκτασης  (συνέχεια)
Προδιαγραφές

ρος δεδοµένων υποδοχής 
έγιστο)

64 bit

xpress x8:

οδοχή µία x16 (υποστηρίζει κάρτες x8, x4 και x1)

έγεθος υποδοχής 164 ακίδες

ρος δεδοµένων υποδοχής 
έγιστο)

λωρίδα µεταφοράς δεδοµένων PCI Express x8



P

Υ

Ε

Υ

∆

CI Express x16:

Υποδοχή δύο x16

Μέγεθος υποδοχής 164 ακίδες

Εύρος δεδοµένων υποδοχής 
(µέγιστο) 

λωρίδα µεταφοράς δεδοµένων PCI Express x16

ποδοχές/θύρες

ξωτερικές υποδοχές/θύρες:

Θύρες USB δύο θύρες συµβατές µε USB 2.0 στην πρόσοψη

τρεις θύρες συµβατές µε USB 2.0 στην πίσω όψη

Κάρτα διασύνδεσης δικτύου δύο υποδοχές RJ-45 στην πίσω όψη (για 
ενσωµατωµένες κάρτες δικτύου στα 1 GB)

Γραφικά υποδοχή DVI στην πίσω όψη (πάνω στην κάρτα 
γραφικών)

υποδοχή VGA στην πίσω όψη (πάνω στην κάρτα 
γραφικών)

PS/2 (πληκτρολόγιο και 
ποντίκι)

δυο mini-DIN των 6 ακίδων στην πίσω όψη

Σειριακή θύρα δύο υποδοχές των 9 ακίδων στην πίσω όψη (συµβατές 
κατά 16550C)

ίαυλος επέκτασης  (συνέχεια)
Προδιαγραφές 25

Ήχος δύο υποδοχές στην πίσω όψη (είσοδος και έξοδος 
στάθµης γραµµής)

ποδοχές µητρικής πλακέτας:

Σειριακό ATA τρεις υποδοχές των 7 ακίδων

Εσωτερική θύρα USB µία υποδοχή των 10 ακίδων

Ανεµιστήρες δύο υποδοχές των 4 ακίδων

δύο υποδοχές των 5 ακίδων

PCI (πάνω στην κεντρική 
βοηθητική πλακέτα)

µία υποδοχή των 124 ακίδων

PCI-X (πάνω στην κεντρική 
βοηθητική πλακέτα)

µία υποδοχή των 188 ακίδων
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I Express x8 (πάνω στην 
ντρική βοηθητική 
ακέτα)

µία υποδοχή των 164 ακίδων

I Express x16 (πάνω στην 
ωτερική βοηθητική 
ακέτα)

δύο υποδοχές των 164 ακίδων

όσοψη µία υποδοχή των 20 ακίδων

ρα(ες) USB στην 
όσοψη

µία υποδοχή των 10 ακίδων

εξεργαστής δύο υποδοχές των 775 ακίδων

νήµη τέσσερις υποδοχές των 240 ακίδων

ση 12 V τρεις υποδοχές των 6 ακίδων

ση (κύρια) µία υποδοχή των 24 ακίδων

οχές/θύρες (συνέχεια)
Προδιαγραφές
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τοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

ρόσοψη:

Κουµπί λειτουργίας µπουτόν: πιέστε το κουµπί λειτουργίας για να θέσετε 
τον υπολογιστή σε λειτουργία.

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τυχόν 
απώλεια δεδοµένων, µην σβήνετε τον υπολογιστή 
πατώντας το κουµπί λειτουργίας. Αντίθετα, 
εκτελέστε κανονικά την διαδικασία τερµατισµού 
λειτουργίας του λειτουργικού συστήµατος.

Ενδεικτική λυχνία 
λειτουργίας

πράσινη λυχνία: Όταν η λυχνία αναβοσβήνει πράσινη, 
τότε ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση προσωρινής 
απενεργοποίησης. Όταν η λυχνία ανάβει σταθερά 
πράσινη, τότε ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση 
λειτουργίας.

πορτοκαλί λυχνία: Όταν η λυχνία αναβοσβήνει 
πορτοκαλί, τότε πιθανώς να υπάρχει εσωτερικό 
πρόβληµα παροχής ρεύµατος. Όταν η λυχνία ανάβει 
σταθερά πορτοκαλί, τότε κάποια συσκευή ενδέχεται να 
δυσλειτουργεί ή να έχει εγκατασταθεί εσφαλµένα 
(ανατρέξτε στην ενότητα «Προβλήµατα παροχής 
ρεύµατος» στη σελίδα 50).

Ενδεικτικές λυχνίες 
δραστηριότητας δικτύου (2)

πράσινη παλλόµενη λυχνία: Αναβοσβήνει όταν ο 
υπολογιστής αποστέλλει ή λαµβάνει δεδοµένα µέσω 
δικτύου. Τυχόν µεγάλος όγκος κίνησης µέσω δικτύου 
Προδιαγραφές 27

µπορεί να κάνει αυτήν την ενδεικτική λυχνία να ανάβει 
σταθερά.

Λυχνία δραστηριότητας 
µονάδας σκληρού δίσκου

πράσινη λυχνία: Η λυχνία λειτουργίας του σκληρού 
δίσκου ανάβει όταν ο υπολογιστής διαβάζει ή γράφει 
δεδοµένα από τον/στον σκληρό δίσκο. Η λυχνία αυτή 
µπορεί επίσης να ανάβει όταν κάποια συσκευή, όπως 
για παράδειγµα µια µονάδα οπτικών δίσκων, είναι σε 
λειτουργία.
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 όψη: 

δεικτική λυχνία 
εραιότητας ζεύξης (πάνω 
ον ενσωµατωµένο 
οσαρµογέα δικτύου)

Η λυχνία ζεύξης δικτύου ανάβει όταν υπάρχει καλή 
σύνδεση ανάµεσα σε ένα δίκτυο των 10 Mbps, 
100 Mbps ή 1000 Mbps (1 Gbps) και τον υπολογιστή.

• πράσινο: Υπάρχει καλή σύνδεση ανάµεσα σε ένα 
δίκτυο 10 Mbps και τον υπολογιστή.

• πορτοκαλί: Υπάρχει καλή σύνδεση ανάµεσα σε ένα 
δίκτυο 100 Mbps και τον υπολογιστή.

• κίτρινο: Υπάρχει καλή σύνδεση ανάµεσα σε ένα 
δίκτυο 1000 Mbps (1 Gb) και τον υπολογιστή.

• σβηστό: Ο υπολογιστής δεν ανιχνεύει φυσική 
σύνδεση µε το δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποστήριξη ASF 2.0 και η αφύπνιση 
από το δίκτυο διατίθενται τώρα στη δευτερεύουσα κάρτα 
διασύνδεσης δικτύου και δε διατίθενται στη βασική 
κάρτα διασύνδεσης δικτύου σε οµαδικό τρόπο 
λειτουργίας.

χνία δραστηριότητας 
τύου (πάνω στον 
σωµατωµένο 
οσαρµογέα δικτύου)

κίτρινη παλλόµενη λυχνία: Αναβοσβήνει όταν ο 
υπολογιστής αποστέλλει ή λαµβάνει δεδοµένα µέσω 
δικτύου. Τυχόν µεγάλος όγκος κίνησης µέσω δικτύου 
µπορεί να κάνει αυτήν την ενδεικτική λυχνία να ανάβει 
σταθερά.

οδοσία ρεύµατος 

εία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες (συνέχεια)
Προδιαγραφές

οδοτικό:

χύς 750 W

έγιστος ρυθµός έκλυση 
ρµότητας

Για τροφοδοτικό 750 W: 2559 BTU/ώρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έκλυση θερµότητας υπολογίζεται µε 
βάση την ονοµαστική ισχύ του τροφοδοτικού. 

ση Αυτορυθµιζόµενη παροχή ρεύµατος: 90–240 VAC 
στα 50–60 Hz

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για σηµαντικές πληροφορίες ρύθµισης 
της τάσης, ανατρέξτε στις πληροφορίες περί ασφαλείας 
που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας.

οειδής µπαταρία δισκοειδής µπαταρία λιθίου τύπου CR2032 στα 3 V
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υσικά χαρακτηριστικά

ψος 8,656 χιλ. (3,40 ίντσες)

λάτος 42,62 χιλ. (16,78 ίντσες)

άθος:

Με τη διακοσµητική 
πρόσοψη

Χωρίς τη διακοσµητική 
πρόσοψη

68,45 εκ. (26,95 ίντσες)

73,25 εκ. (28,84 ίντσες)

άρος:

Με τη διακοσµητική 
πρόσοψη

Χωρίς τη διακοσµητική 
πρόσοψη

20,85 κιλά (45,97 λίβρες)

20,45 κιλά (45,08 λίβρες)

εριβαλλοντικά στοιχεία

ερµοκρασία:

Κατά τη λειτουργία 10 έως 35 °C (50 έως 95 °F) µε µέγιστο ρυθµό 
µεταβολής της θερµοκρασίας 10 °C/ώρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για υψόµετρα πάνω από τα 2.950 πόδια, 
η µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας µειώνεται κατά 
1 °F/550 πόδια.
Προδιαγραφές 29

Κατά την αποθήκευση -40 έως 65 °C (-40 έως 149 °F) µε µέγιστο ρυθµό 
µεταβολής της θερµοκρασίας 20 °C/ώρα

χετική υγρασία: 20% έως 80% (χωρίς συµπύκνωση υδρατµών)

Κατά τη λειτουργία 20% έως 80% (χωρίς συµπύκνωση υδρατµών) 
µε µέγιστο ρυθµό µεταβολής της σχετικής υγρασίας 
10%/ώρα

Κατά την αποθήκευση 5% έως 95% (χωρίς συµπύκνωση υδρατµών) 
µε µέγιστο ρυθµό µεταβολής της σχετικής υγρασίας 
10%/ώρα

Μέγιστη θερµοκρασία υγρού 
θερµοµέτρου (MWB)

38 °C κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
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στοι κραδασµοί:

χαία δόνηση κατά τη 
ιτουργία

0,26 G σε συχνότητα 5–350 Hz επί 2 λεπτά ανά πλευρά 
(µόνο πλευρές λειτουργίας)

τά την αποθήκευση 0,5 G σε συχνότητα 3–200 Hz επί 15 λεπτά 

στο τράνταγµα:

τά τη λειτουργία 40 G +/– 5% µε διάρκεια παλµού 2 msec +/– 10% 
(ισοδυναµεί µε 51 εκ/sec [20 ίντσες/sec])

τά την αποθήκευση 105 G +/– 5% µε διάρκεια παλµού 2 msec +/– 10% 
(ισοδυναµεί µε 127 εκ./sec [50 ίντσες/sec])

ετρο:

τά τη λειτουργία –16 έως 3048 µ. (–50 έως 10.000 πόδια)

τά την αποθήκευση –16 έως 10.600 µ. (–50 έως 35.000 πόδια)

ίπεδο αερόφερτων ρύπων G2 ή χαµηλότερο, κατά ISA-S71.04-1985

αλλοντικά στοιχεία (συνέχεια)
Προδιαγραφές



Αντιµετώπιση προβληµάτων
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε το ενδεχόµενο ηλεκτροπληξίας, κοπής λόγω 
της κίνησης των πτερυγίων του ανεµιστήρα ή άλλες µορφές αναµενόµενων 
τραυµατισµών, αποσυνδέετε πάντοτε τον υπολογιστή σας από την πρίζα 
ρεύµατος προτού ανοίξετε το κάλυµµα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που 
αποστέλλονται µαζί µε τον υπολογιστή σας.

Εργαλεία αντιµετώπισης προβληµάτων

Λυχνία ένδειξης λειτουργίας

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στην παρούσα ενότητα, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για την 
ασφάλεια που παρέχονται µαζί µε τον υπολογιστή σας.

Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας, η οποία βρίσκεται στο µπροστινό µέρος του 
υπολογιστή, ανάβει σταθερά ή αναβοσβήνει για να δείξει διαφορετικές 
καταστάσεις:

• Αν η λυχνία ένδειξης λειτουργίας είναι πράσινη και ο υπολογιστής δεν 
ανταποκρίνεται, διαβάστε την ενότητα «∆ιαγνωστικές λυχνίες» στο 
Εγχειρίδιο σέρβις.
Αντιµετώπιση προβληµάτων 31

• Αν η λυχνία ένδειξης ρεύµατος αναβοσβήνει πράσινη, ο υπολογιστής 
βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής. Πατήστε ένα πλήκτρο στο 
πληκτρολόγιο, µετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας 
για να επανέρθετε στην κανονική λειτουργία.

• Αν η λυχνία ένδειξης λειτουργίας είναι σβηστή, ο υπολογιστής είτε είναι 
σβηστός είτε δεν τροφοδοτείται µε ρεύµα.

– Ξανασυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στη υποδοχή του στο πίσω µέρος 
του υπολογιστή και στην πρίζα ρεύµατος.

– Αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε πολύπριζο, εξασφαλίστε ότι 
το πολύπριζο είναι συνδεδεµένο σε πρίζα ρεύµατος και ο διακόπτης του 
είναι στη θέση ON.
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•

•

•

– Παρακάµψτε διατάξεις προστασίας ρεύµατος, πολύπριζα και καλώδια 
προέκτασης, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής τίθεται 
σε λειτουργία κανονικά.

– Σιγουρευτείτε ότι η πρίζα ρεύµατος λειτουργεί, δοκιµάζοντάς την µε µια 
άλλη συσκευή, όπως π.χ. ένα φωτιστικό.

– Σιγουρευτείτε ότι το κύριο καλώδιο ρεύµατος και το καλώδιο πρόσοψης 
είναι καλά συνδεδεµένα στη µητρική πλακέτα (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση 
support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο).

Αν η λυχνία ένδειξης λειτουργίας αναβοσβήνει πορτοκαλί, ο υπολογιστής 
τροφοδοτείται µε ηλεκτρικό ρεύµα, αλλά µπορεί να υπάρχει κάποιο 
εσωτερικό πρόβληµα τροφοδοσίας.

– Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύµατος του επεξεργαστή είναι καλά 
συνδεδεµένο στην αντίστοιχη υποδοχή της µητρικής πλακέτας 
(ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της 
Dell στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο).

Αν η λυχνία ένδειξης λειτουργίας είναι σταθερά αναµµένη πορτοκαλί, κάποια 
συσκευή µπορεί να δυσλειτουργεί ή να µην έχει εγκατασταθεί σωστά.

– Αφαιρέστε και µετά επανεγκαταστήστε όλες τις κάρτες µνήµης 
(ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της 
Dell στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο).

– Αφαιρέστε και µετά επανεγκαταστήστε τυχόν κάρτες επέκτασης 
(ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της 
Dell στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο).
Αντιµετώπιση προβληµάτων

Εξαλείψτε τυχόν ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. Μερικές πιθανές αιτίες 
παρεµβολής είναι:

– Καλώδια προέκτασης ρεύµατος, πληκτρολογίου και ποντικιού

– Πολλές συσκευές συνδεδεµένες στο ίδιο πολύπριζο

– Πολλά πολύπριζα συνδεδεµένα στην ίδια πρίζα ρεύµατος
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χητικά σήµατα
 υπολογιστής σας µπορεί να εκπέµψει µια σειρά βραχέων ηχητικών σηµάτων 
τά την διάρκεια της εκκίνησης. Η σειρά των βραχέων ηχητικών σηµάτων, 
οποία ονοµάζεται ηχητικός κωδικός, µπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε 
ποιο πρόβληµα στον υπολογιστή σας.

ν ο υπολογιστής σας εκπέµψει µια σειρά βραχέων ηχητικών σηµάτων κατά 
ν διάρκεια της εκκίνησης:

1 Καταγράψτε τον ηχητικό κωδικό στο «Λίστα ελέγχου του Dell Diagnostics» 
στη σελίδα 83.

2 Εκτελέστε το Dell Diagnostics για να εντοπίσετε µια πιο σοβαρή αιτία 
(βλ. «Συµβουλές για την αντιµετώπιση προβληµάτων» στη σελίδα 49).

3 Επικοινωνήστε µε την Dell για τεχνική βοήθεια (βλ. «Επικοινωνία µε την 
Dell» στη σελίδα 84).

ωδικός Αιτία

-1-2 Σφάλµα καταχωρητή µικροεπεξεργαστή

-1-3 Σφάλµα εγγραφής/ανάγνωσης NVRAM

-1-4 Σφάλµα αθροίσµατος ελέγχου ROM BIOS

-2-1 Σφάλµα προγραµµατιζόµενου χρονιστή χρονικού διαστήµατος

-2-2 Σφάλµα προετοιµασίας DMA

-2-3 Σφάλµα εγγραφής/ ανάγνωσης καταχωρητή σελίδας DMA 

-3 Σφάλµα ελέγχου µνήµης της κάρτας γραφικών
Αντιµετώπιση προβληµάτων 33

-3-1 έως και 
-4-4

Η µνήµη δεν αναγνωρίζεται ή δεν χρησιµοποιείται σωστά

-3-2 Πρόβληµα µνήµης

-1-1 Σφάλµα καταχωρητή Slave DMA

-1-2 Σφάλµα καταχωρητή Master DMA 

-1-3 Σφάλµα καταχωρητή Master µάσκας διακοπής

-1-4 Σφάλµα καταχωρητή Slave µάσκας διακοπής

-2-2 Σφάλµα φόρτωσης διανύσµατος διακοπής

-2-4 Σφάλµα ελέγχου ελεγκτή πληκτρολογίου

-3-1 ∆ιακοπή παροχής ρεύµατος NVRAM 
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Μη έγκυρη διαµόρφωση NVRAM 

Σφάλµα ελέγχου µνήµης της κάρτας γραφικών

Σφάλµα προετοιµασίας οθόνης

Σφάλµα επανιχνηλάτησης οθόνης

Σφάλµα αναζήτησης ROM βίντεο

Απουσία χτύπου χρονιστή

Αποτυχία τερµατισµού λειτουργίας

Σφάλµα πύλης A20

Μη αναµενόµενη διακοπή σε προστατευµένη κατάσταση 
λειτουργίας

Σφάλµα µνήµης πάνω από τις διευθύνσεις 0FFFFh

Σφάλµα απαριθµητή 2 του ολοκληρωµένου του χρονιστή

Το ρολόι ώρας σταµάτησε

Σφάλµα ελέγχου σειριακών ή παράλληλων θυρών

Αποτυχία αποσυµπίεσης κώδικα στη µνήµη σκιάς

Σφάλµα δοκιµής του µαθηµατικού συνεπεξεργαστή

Σφάλµα ελέγχου µνήµης cache 

ικός Αιτία
Αντιµετώπιση προβληµάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που 
αποστέλλονται µαζί µε τον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το µήνυµα που λάβατε δεν είναι καταχωρηµένο παρακάτω, 
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση είτε του λειτουργικού συστήµατος είτε του 
προγράµµατος που έτρεχε όταν εµφανίστηκε το µήνυµα.

IL IARY DEVICE FAILURE (ΒΛΆΒΗ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΉΣ  ΣΥΣΚΕΥΉΣ ) —
σκευή αφής ή το εξωτερικό ποντίκι µπορεί να είναι ελαττωµατικά. Αν έχετε 
ρικό ποντίκι, ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου του. Ενεργοποιήστε την 
γή Συσκευή κατάδειξης στο πρόγραµµα ρύθµισης του συστήµατος. Για 
σότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στη διεύθυνση 
ort.dell.com στο ∆ιαδίκτυο. Αν το πρόβληµα δεν λυθεί, επικοινωνήστε 
ν Dell (βλ. «Επικοινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84).
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AD COMMAND OR FILE NAME (ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ  ΕΝΤΟΛΗ  Η  ΟΝΟΜΑ  
ΡΧΕΙΟΥ ) — Βεβαιωθείτε ότι γράψατε την εντολή χωρίς ορθογραφικά λάθη, 
ι τοποθετήσατε κενά διαστήµατα είναι σωστά σηµεία και ότι χρησιµοποιήσατε 
σωστό όνοµα διαδροµής.

ACHE DISABLED DUE TO FAILURE (Η  ΜΝΉΜΗ  CACHE 
ΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΘΗΚΕ  ΛΌΓΩ  ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ ) — Η πρωτεύουσα µνήµη 
che στο εσωτερικό του µικροεπεξεργαστή έχει παρουσιάσει αστοχία. 
πικοινωνήστε µε την Dell (βλ. «Επικοινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84).

D DRIVE CONTROLLER FAILURE (ΒΛΆΒΗ  ΕΛΕΓΚΤΉ  ΜΟΝΆ∆ΑΣ  
D) — Η µονάδα CD δεν αποκρίνεται σε εντολές από τον υπολογιστή.

ATA ERROR (ΣΦΆΛΜΑ  ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ ) — Ο σκληρός δίσκος δεν µπορεί 
διαβάσει τα δεδοµένα.

ECREASING AVAILABLE MEMORY (ΜΕΊΩΣΗ  ΤΗΣ  ∆ΙΑΘΈΣΙΜΗΣ  
ΝΉΜΗΣ ) — Μία ή περισσότερες κάρτες µνήµης µπορεί να είναι 
αττωµατικές ή σε ακατάλληλη θέση. Επανεγκαταστήστε τις κάρτες µνήµης 
ι, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε 

το Εγχειρίδιο σέρβις στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο. 

ISK C: FAILED INITIALIZATION (Η  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ∆ΙΣΚΟΥ C: 
ΠΕΤΥΧΕ) — Ο σκληρός δίσκος απέτυχε στην προετοιµασία. Εκτελέστε 
υς ελέγχους σκληρού δίσκου από το διαγνωστικό πρόγραµµα της Dell 
λ. «Dell Diagnostics» στη σελίδα 44). 

RIVE NOT READY (Η  ΜΟΝΑ∆Α  ∆ΙΣΚΟΥ  ∆ΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΕΤΟΙΜΗ ) —
λειτουργία απαιτεί µονάδα σκληρού δίσκου στο φατνίο για να µπορέσει να 
υνεχιστεί. Εγκαταστήστε έναν σκληρό δίσκο στο φατνίο µονάδας σκληρού 
σκου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στη 
εύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο. 
Αντιµετώπιση προβληµάτων 35

RROR READING PCMCIA CARD (ΑΝΈΚΥΨΕ  ΣΦΆΛΜΑ  ΚΑΤΆ  ΤΗΝ  
ΝΆΓΝΩΣΗ  ΚΆΡΤΑΣ  PCMCIA) — Ο υπολογιστής δεν µπορεί να αναγνωρίσει 
ν ExpressCard. Τοποθετήστε ξανά την κάρτα ή δοκιµάστε µια άλλη κάρτα. 
ια περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στη διεύθυνση 
pport.dell.com στο ∆ιαδίκτυο. 

XTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED (ΤΟ  ΜΈΓΕΘΟΣ  ΤΗΣ  
ΝΉΜΗΣ  EXTENDED ΈΧΕΙ  ΑΛΛΆΞΕΙ ) — Το µέγεθος της µνήµης που 
ναγράφεται στη NVRAM (µη πτητική µνήµη άµεσης πρόσβασης) δε συµφωνεί 
ε τη µνήµη που είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή. Επανεκκινήστε τον 
ολογιστή. Αν το σφάλµα εµφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε µε την Dell 
λ. «Επικοινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84).
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FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION 
E (ΤΟ  ΑΡΧΕΊΟ  ΠΟΥ  ΑΝΤΙΓΡΆΦΕΤΑΙ  ΕΊΝΑΙ  ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΆ  
ΆΛΟ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΜΟΝΆ∆Α  ∆ΊΣΚΟΥ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎ ) — Το αρχείο που 
παθείτε να αντιγράψετε είναι υπερβολικά µεγάλο για να χωρέσει στο δίσκο 
ίσκος είναι γεµάτος. ∆οκιµάστε να αντιγράψετε το αρχείο σε διαφορετικό 
 ή χρησιµοποιήστε ένα δίσκο µεγαλύτερης χωρητικότητας.

ENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING 
RACTERS: \  /  :  *  ?  "  <  > |  (ΈΝΑ  ΟΝΟΜΑ  ΑΡΧΕΙΟΥ  ∆ΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  
ΕΧΕΙ  ΚΑΠΟΙΟΝ  ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ :  \  /  :  *  ?"  
) — Μη χρησιµοποιείτε τους χαρακτήρες αυτούς στα ονόµατα αρχείων.

 A20 FAILURE (ΣΦΆΛΜΑ  ΠΎΛΗΣ  A20) — Κάποια κάρτα µνήµης 
εί να είναι χαλαρά συνδεδεµένη. Επανεγκαταστήστε τις κάρτες µνήµης και, 
ειαστεί, αντικαταστήστε τις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο 
ρίδιο σέρβις στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο. 

ERAL FAILURE (ΓΕΝΙΚΌ  ΣΦΆΛΜΑ ) — Το λειτουργικό σύστηµα δεν 
 σε θέση να εκτελέσει την εντολή. Το µήνυµα συνήθως ακολουθείται από 
εκριµένες πληροφορίες, όπως π.χ. Printer out of paper (Το χαρτί 
κτυπωτή έχει τελειώσει). Κάντε τις ενδεδειγµένες ενέργειες.

D-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR (ΣΦΆΛΜΑ  ΡΎΘΜΙΣΗΣ  
ΜΈΤΡΩΝ  ΜΟΝΆ∆ΑΣ  ΣΚΛΗΡΟΎ  ∆ΊΣΚΟΥ ) — Ο υπολογιστής δεν 

εί να αναγνωρίσει τον τύπο της µονάδας. Τερµατίστε τη λειτουργία του 
ογιστή, αφαιρέστε τη µονάδα σκληρού δίσκου (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
ς στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο) και εκκινήστε τον 
ογιστή από ένα CD. Στη συνέχεια, τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή, 
γκαταστήστε τη µονάδα σκληρού δίσκου και επανεκκινήστε τον 
ογιστή. Εκτελέστε τους ελέγχους µονάδας σκληρού δίσκου από το 
ωστικό πρόγραµµα της Dell (βλ. «Dell Diagnostics» στη σελίδα 44).

D-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 (ΣΦΆΛΜΑ  ΕΛΕΓΚΤΉ  
Αντιµετώπιση προβληµάτων

Ά∆ΑΣ  ΣΚΛΗΡΟΎ  ∆ΊΣΚΟΥ  0) — Η µονάδα σκληρού δίσκου δεν 
ρίνεται σε εντολές από τον υπολογιστή. Τερµατίστε τη λειτουργία του 
ογιστή, αφαιρέστε τη µονάδα σκληρού δίσκου (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
ς στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο) και εκκινήστε τον 
ογιστή από ένα CD. Στη συνέχεια, τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή, 
γκαταστήστε τη µονάδα σκληρού δίσκου και επανεκκινήστε τον 
ογιστή. Αν το πρόβληµα δεν λυθεί, δοκιµάστε κάποια άλλη µονάδα δίσκου. 
έστε τους ελέγχους µονάδας σκληρού δίσκου από το διαγνωστικό 
αµµα της Dell (βλ. «Dell Diagnostics» στη σελίδα 44).

D-DISK DRIVE FAILURE (ΒΛΆΒΗ  ΜΟΝΆ∆ΑΣ  ΣΚΛΗΡΟΎ  
ΟΥ ) — Η µονάδα σκληρού δίσκου δεν αποκρίνεται σε εντολές από τον 
γιστή. Τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή, αφαιρέστε τη µονάδα 
ρού δίσκου (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στη διεύθυνση support.dell.com 
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το ∆ιαδίκτυο) και εκκινήστε τον υπολογιστή από ένα CD. Στη συνέχεια, 
ρµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή, επανεγκαταστήστε τη µονάδα σκληρού 
σκου και επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Αν το πρόβληµα δεν λυθεί, δοκιµάστε 
ποια άλλη µονάδα δίσκου. Εκτελέστε τους ελέγχους µονάδας σκληρού δίσκου 
ό το διαγνωστικό πρόγραµµα της Dell (βλ. «Dell Diagnostics» στη σελίδα 44). 

ARD-DISK DRIVE READ FAILURE (ΣΦΆΛΜΑ  ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ  ΜΟΝΆ∆ΑΣ  
ΚΛΗΡΟΎ  ∆ΊΣΚΟΥ ) — Η µονάδα σκληρού δίσκου µπορεί να είναι 
αττωµατική. Τερµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή, αφαιρέστε τη µονάδα 
κληρού δίσκου (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στη διεύθυνση support.dell.com 
το ∆ιαδίκτυο) και εκκινήστε τον υπολογιστή από ένα CD. Στη συνέχεια, 
ρµατίστε τη λειτουργία του υπολογιστή, επανεγκαταστήστε τη µονάδα σκληρού 
σκου και επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Αν το πρόβληµα δεν λυθεί, δοκιµάστε 
ποια άλλη µονάδα δίσκου. Εκτελέστε τους ελέγχους µονάδας σκληρού δίσκου 
ό το διαγνωστικό πρόγραµµα της Dell (βλ. «Dell Diagnostics» στη σελίδα 44).

SERT BOOTABLE MEDIA (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ  ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ  ΜΕΣΟ  
Ε  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  ΣΤΗ  ΜΟΝΑ∆Α ) — Το λειτουργικό 
ύστηµα προσπαθεί να κάνει εκκίνηση σε αφαιρούµενο µέσο χωρίς δυνατότητα 
κίνησης, όπως π.χ. δισκέτα ή CD. Τοποθετήστε ένα αφαιρούµενο µέσο 
ε δυνατότητα εκκίνησης στη µονάδα.

VALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN SYSTEM 
ETUP PROGRAM (ΜΗ  ΈΓΚΥΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ  ∆ΙΑΜΌΡΦΩΣΗΣ ,  
ΚΤΕΛΈΣΤΕ  ΤΟ  ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ  ΡΎΘΜΙΣΗΣ  ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ) —
ι πληροφορίες διαµόρφωσης του συστήµατος δε συµφωνούν µε τη διαµόρφωση 
υ υλικού. Το µήνυµα αυτό παρουσιάζεται συνήθως µετά την εγκατάσταση 
ρτας µνήµης. ∆ιορθώστε τις κατάλληλες επιλογές στο πρόγραµµα ρύθµισης 

υστήµατος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στη 
εύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο.
Αντιµετώπιση προβληµάτων 37

EYBOARD CLOCK LINE FAILURE (ΒΛΆΒΗ  ΓΡΑΜΜΉΣ  ΡΟΛΟΓΙΟΎ  
ΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ ) — Αν έχετε εξωτερικό πληκτρολόγιο, ελέγξτε τη 
ύνδεση του καλωδίου. Εκτελέστε τον έλεγχο του ελεγκτή πληκτρολογίου 
το Dell Diagnostics (βλ. «Dell Diagnostics» στη σελίδα 44). 

EYBOARD CONTROLLER FAILURE (ΒΛΆΒΗ  ΕΛΕΓΚΤΉ  
ΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ ) — Αν έχετε εξωτερικό πληκτρολόγιο, ελέγξτε τη σύνδεση 
υ καλωδίου. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και αποφύγετε να αγγίξετε το 
ηκτρολόγιο ή το ποντίκι στη διάρκεια της ρουτίνας εκκίνησης. Εκτελέστε τον 
εγχο ελεγκτή πληκτρολογίου στο Dell Diagnostics (βλ. «Dell Diagnostics» στη 
ελίδα 44).

EYBOARD DATA LINE FAILURE (ΒΛΆΒΗ  ΓΡΑΜΜΉΣ  ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ  
ΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ ) — Αν έχετε εξωτερικό πληκτρολόγιο, ελέγξτε τη 
ύνδεση του καλωδίου. Εκτελέστε τον έλεγχο ελεγκτή πληκτρολογίου στο 
ell Diagnostics (βλ. «Dell Diagnostics» στη σελίδα 44).
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BOARD STUCK KEY FAILURE (ΒΛΆΒΗ  ΛΌΓΩ  ΚΟΛΛΗΜΈΝΟΥ  
ΚΤΡΟΥ  ΣΤΟ  ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ ) — Αν έχετε εξωτερικό πληκτρολόγιο, 
τε τη σύνδεση του καλωδίου. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και 
ύγετε να αγγίξετε το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι στη διάρκεια της ρουτίνας 
ησης. Εκτελέστε τον έλεγχο ελεγκτή πληκτρολογίου στο Dell Diagnostics 
Dell Diagnostics» στη σελίδα 44). 

NSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT 
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ  ΜΕ  Ά∆ΕΙΑ  ΧΡΉΣΗΣ  ∆ΕΝ  ΕΊΝΑΙ  ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΟ  
MEDIADIRECT) — Το Dell MediaDirect™ δεν µπορεί να επαληθεύσει 
περιορισµούς διαχείρισης δικαιωµάτων ψηφιακού περιεχοµένου (DRM) 
ρχείο, εποµένως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου 
Dell Diagnostics» στη σελίδα 44).

ORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE 
CTING VALUE (ΣΦΆΛΜΑ  ΓΡΑΜΜΉΣ  ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗΣ  ΜΝΉΜΗΣ  ΣΤΗ  
ΘΥΝΣΗ  XXX, ΤΙΜΉ  ΠΟΥ  ∆ΙΑΒΆΣΤΗΚΕ  XXX, ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΗ  
 XXX) — Κάποια κάρτα µνήµης µπορεί να είναι ελαττωµατική ή σε 
άλληλη θέση. Επανεγκαταστήστε τις κάρτες µνήµης και, αν χρειαστεί, 
αταστήστε τις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
ς στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο. 

ORY ALLOCATION ERROR (ΣΦΆΛΜΑ  ΕΚΧΏΡΗΣΗΣ  ΜΝΉΜΗΣ ) —
γισµικό που προσπαθείτε να εκτελέστε είναι σε διένεξη µε το λειτουργικό 
ηµα, κάποιο άλλο πρόγραµµα ή κάποια βοηθητική εφαρµογή. Τερµατίστε τη 
υργία του υπολογιστή, περιµένετε 30 δευτερόλεπτα και µετά επανεκκινήστε 
οκιµάστε να εκτελέσετε το πρόγραµµα ξανά. Αν το µήνυµα σφάλµατος 
ίζει να εµφανίζεται, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του λογισµικού.

ORY DATA LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING 
E (ΣΦΆΛΜΑ  ΓΡΑΜΜΉΣ  ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ  ΜΝΉΜΗΣ  ΣΤΗ  ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗ  

 ΤΙΜΉ  ΠΟΥ  ∆ΙΑΒΆΣΤΗΚΕ  XXX, ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΗ  ΤΙΜΉ  XXX) —
Αντιµετώπιση προβληµάτων

ια κάρτα µνήµης µπορεί να είναι ελαττωµατική ή σε ακατάλληλη θέση. 
εγκαταστήστε τις κάρτες µνήµης και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τις. 
ερισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στη διεύθυνση 
ort.dell.com στο ∆ιαδίκτυο.

ORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE 
CTING VALUE (ΛΟΓΙΚΌ  ΣΦΆΛΜΑ  ∆ΙΠΛΉΣ  ΛΈΞΗΣ  ΜΝΉΜΗΣ  ΣΤΗ  
ΘΥΝΣΗ  XXX,  ΤΙΜΉ  ΠΟΥ  ∆ΙΑΒΆΣΤΗΚΕ  XXX,  ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΗ  
 XXX) — Κάποια κάρτα µνήµης µπορεί να είναι ελαττωµατική ή σε 
άλληλη θέση. Επανεγκαταστήστε τις κάρτες µνήµης και, αν χρειαστεί, 
αταστήστε τις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
ς στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο.
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EMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE 
XPECTING VALUE (ΛΟΓΙΚΌ  ΣΦΆΛΜΑ  ΆΡΤΙΑΣ /ΠΕΡΙΤΤΉΣ  ΜΝΉΜΗΣ  
ΤΗ  ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗ  XXX,  ΤΙΜΉ  ΠΟΥ  ∆ΙΑΒΆΣΤΗΚΕ  XXX,  ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΗ  
ΙΜΉ  XXX) — Κάποια κάρτα µνήµης µπορεί να είναι ελαττωµατική ή σε 
κατάλληλη θέση. Επανεγκαταστήστε τις κάρτες µνήµης και, αν χρειαστεί, 
ντικαταστήστε τις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
ρβις στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο. 

EMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE 
XPECTING VALUE (ΣΦΆΛΜΑ  ΕΓΓΡΑΦΉΣ /ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ  ΜΝΉΜΗΣ  ΣΤΗ  
ΙΕΎΘΥΝΣΗ  XXX, ΤΙΜΉ  ΠΟΥ  ∆ΙΑΒΆΣΤΗΚΕ  XXX,  ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΗ  
ΙΜΉ  XXX) — Κάποια κάρτα µνήµης µπορεί να είναι ελαττωµατική ή σε 
ατάλληλη θέση. Επανεγκαταστήστε τις κάρτες µνήµης και, αν χρειαστεί, 
τικαταστήστε τις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
ρβις στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο. 

O BOOT DEVICE AVAILABLE (∆ΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ  ΣΥΣΚΕΥΗ  
ΚΚΙΝΗΣΗΣ ) — Ο υπολογιστής δεν µπορεί να βρει τη µονάδα σκληρού 
σκου. Αν η συσκευή εκκίνησης είναι η µονάδα σκληρού δίσκου, βεβαιωθείτε 
ι η µονάδα είναι εγκατεστηµένη, τοποθετηµένη στην κατάλληλη θέση και 
ρισµένη σε διαµερίσµατα ως συσκευή εκκίνησης.

O BOOT SECTOR ON HARD DRIVE (∆ΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΤΟΜΕΑΣ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ  
ΤΗ  ΜΟΝΑ∆Α  ΣΚΛΗΡΟΥ  ∆ΙΣΚΟΥ) — Το λειτουργικό σύστηµα µπορεί να έχει 
ταστραφεί. Επικοινωνήστε µε την Dell (βλ. «Επικοινωνία µε την Dell» στη 
ελίδα 84).

O TIMER TICK INTERRUPT (∆ΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ∆ΙΑΚΟΠΗ  ΧΤΥΠΟΥ  
ΡΟΝΙΣΤΗ ) — Κάποιο τσιπ στη µητρική πλακέτα µπορεί να δυσλειτουργεί. 
κτελέστε τους ελέγχους ρύθµισης συστήµατος από το διαγνωστικό πρόγραµµα 
ς Dell (βλ. «Dell Diagnostics» στη σελίδα 44). 
Αντιµετώπιση προβληµάτων 39

OT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS 
ND TRY AGAIN (ΕΛΛΙΠΉΣ  ΜΝΉΜΗ  Ή  ΠΌΡΟΙ .  ΚΛΕΊΣΤΕ  ΜΕΡΙΚΆ  
ΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΞΑΝΑΠΡΟΣΠΑΘΉΣΤΕ ) — Έχετε πάρα πολλά 
ογράµµατα ανοιχτά. Κλείστε όλα τα παράθυρα και ανοίξτε το πρόγραµµα 
υ θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

PERATING SYSTEM NOT FOUND (∆ΕΝ  ΒΡΕΘΗΚΕ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ  
ΥΣΤΗΜΑ ) — Επανεγκαταστήστε τη µονάδα σκληρού δίσκου (ανατρέξτε 
το Εγχειρίδιο σέρβις στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο). Αν το 
όβληµα δεν λυθεί, επικοινωνήστε µε την Dell (βλ. «Επικοινωνία µε την Dell» 

τη σελίδα 84). 

PTIONAL ROM BAD CHECKSUM (ΛΑΝΘΑΣΜΈΝΟ  ΆΘΡΟΙΣΜΑ  
ΛΈΓΧΟΥ  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΎ  ROM) — Το προαιρετικό ROM έχει 
ρουσιάσει αστοχία. Επικοινωνήστε µε την Dell (βλ. «Επικοινωνία µε την 

ell» στη σελίδα 84).
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QUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND (ΈΝΑ  ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ  
ΕΊΟ  .DLL ∆ΕΝ  ΒΡΈΘΗΚΕ ) — Ένα ουσιώδες αρχείο λείπει από 
όγραµµα που προσπαθείτε να ανοίξετε. Καταργήστε και κατόπιν 
λάβετε την εγκατάσταση του προγράµµατος.

soft® Windows Vista®:

Επιλέξτε διαδοχικά: κουµπί Έναρξης των Windows Vista → Πίνακας 
Ελέγχου→ Προγράµµατα→ Προγράµµατα και δυνατότητες.
Επιλέξτε το πρόγραµµα του οποίου την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε.
Κάντε κλικ στο κουµπί Κατάργηση εγκατάστασης.
Για οδηγίες εγκατάστασης ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του προγράµµατος.
soft Windows® XP:

Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη→ Πίνακας ελέγχου→ Προσθαφαίρεση 
προγραµµάτων→ Προγράµµατα και δυνατότητες.
Επιλέξτε το πρόγραµµα του οποίου την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε.
Κάντε κλικ στο κουµπί Κατάργηση εγκατάστασης.
Για οδηγίες εγκατάστασης ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του προγράµµατος.

TOR NOT FOUND (Ο  ΤΟΜΕΑΣ  ∆ΕΝ  ΒΡΕΘΗΚΕ ) — Το λειτουργικό 
ηµα δεν µπορεί να εντοπίσει κάποιον τοµέα στη µονάδα σκληρού δίσκου. 
εί να έχετε κάποιον ελαττωµατικό τοµέα ή κατεστραµµένο FAT (πίνακα 
ρησης αρχείων) στη µονάδα σκληρού δίσκου. Εκτελέστε τη βοηθητική 
µογή ελέγχου σφαλµάτων των Windows για να ελέγξτε τη δοµή των 
ων στη µονάδα σκληρού δίσκου. Για οδηγίες ανατρέξτε στη Βοήθεια και 
τήριξη των Windows (επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη→ Βοήθεια και 
τήριξη. Αν πολλοί τοµείς είναι ελαττωµατικοί, δηµιουργήστε αντίγραφα 
λείας των δεδοµένων (αν είναι εφικτό) και µετά διαµορφώστε ξανά 
νάδα σκληρού δίσκου.
 ERROR (ΣΦΆΛΜΑ  ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ ) — Το λειτουργικό σύστηµα 
Αντιµετώπιση προβληµάτων

πορεί να βρει µια συγκεκριµένη περιοχή στη µονάδα σκληρού δίσκου. 
TDOWN FAILURE (ΑΠΟΤΥΧΙΑ  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ) —
ιο τσιπ στη µητρική πλακέτα µπορεί να δυσλειτουργεί. Εκτελέστε τους 
ους ρύθµισης συστήµατος από το διαγνωστικό πρόγραµµα της Dell 
Dell Diagnostics» στη σελίδα 44).
-OF-DAY CLOCK LOST POWER (ΤΟ  ΡΟΛΌΙ  ΏΡΑΣ  ΈΠΑΨΕ  ΝΑ  
ΦΟ∆ΟΤΕΊΤΑΙ  ΜΕ  ΡΕΎΜΑ ) — Οι ρυθµίσεις διαµόρφωσης του 
µατος έχουν καταστραφεί. Συνδέστε τον υπολογιστή σας σε πρίζα ρεύµατος, 
φορτιστεί η µπαταρία. Εάν το πρόβληµα επιµένει, προσπαθήστε 
αναφέρετε τα δεδοµένα µπαίνοντας στο πρόγραµµα ρύθµισης του 
µατος και µετά τερµατίστε αµέσως το πρόγραµµα (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
ς στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο). Αν το µήνυµα εµφανιστεί 
 επικοινωνήστε µε την Dell (βλ. «Επικοινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84).
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IME-OF-DAY CLOCK STOPPED (ΤΟ  ΡΟΛΌΙ  ΏΡΑΣ  ΣΤΑΜΆΤΗΣΕ ) —
πορεί να απαιτείται επαναφόρτιση της εφεδρικής µπαταρίας που υποστηρίζει 
ς ρυθµίσεις διαµόρφωσης του συστήµατος. Συνδέστε τον υπολογιστή σας 
ε πρίζα ρεύµατος, για να φορτιστεί η µπαταρία. Αν το πρόβληµα επιµένει, 
ικοινωνήστε µε την Dell (βλ. «Επικοινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84).

IME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM 
 ΏΡΑ  ∆ΕΝ  ΈΧΕΙ  ΡΥΘΜΙΣΤΕΊ ,  ΕΚΤΕΛΈΣΤΕ  ΤΟ  ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ  
ΎΘΜΙΣΗΣ  ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ) — Η ώρα ή η ηµεροµηνία που είναι αποθηκευµένη 
ο πρόγραµµα ρύθµισης συστήµατος δε συµφωνεί µε το ρολόι του συστήµατος. 
ιορθώστε τις ρυθµίσεις για τις επιλογές Date (Ηµεροµηνία) και Time (Ώρα). 
ια περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στη διεύθυνση 
pport.dell.com στο ∆ιαδίκτυο.

IMER CHIP COUNTER 2 FAILED (ΣΦΑΛΜΑ  ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗ  2  ΤΟΥ  
ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ  ΧΡΟΝΙΣΤΗ ) — Κάποιο τσιπ στη µητρική πλακέτα 
πορεί να δυσλειτουργεί. Εκτελέστε τους ελέγχους ρύθµισης συστήµατος από 
 διαγνωστικό πρόγραµµα της Dell (βλ. «Dell Diagnostics» στη σελίδα 44).

NEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE (ΜΗ  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ  
ΙΑΚΟΠΗ  ΣΕ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ) —

ελεγκτής του πληκτρολογίου µπορεί να λειτουργεί εσφαλµένα ή κάποια 
ρτα µνήµης µπορεί να είναι χαλαρά συνδεδεµένη. Εκτελέστε τους ελέγχους 

νήµης συστήµατος και τον έλεγχο ελεγκτή πληκτρολογίου στο Dell Diagnostics 
λ. «Dell Diagnostics» στη σελίδα 44).

: \  IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY (∆ΕΝ  ΕΊΝΑΙ  
ΥΝΑΤΉ  Η  ΠΡΌΣΒΑΣΗ  ΣΤΗ  ΜΟΝΆ∆Α  X: \ .  Η  ΣΥΣΚΕΥΉ  ∆ΕΝ  ΕΊΝΑΙ  
ΤΟΙΜΗ ) — Τοποθετήστε ένα δίσκο στη µονάδα και δοκιµάστε ξανά.

ηνύµατα συστήµατος
Αντιµετώπιση προβληµάτων 41

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το µήνυµα που λάβατε δεν είναι καταχωρηµένο παρακάτω, 
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση είτε του λειτουργικού συστήµατος είτε του 
προγράµµατος που έτρεχε όταν εµφανίστηκε το µήνυµα.

LERT! PREVIOUS ATTEMPTS AT BOOTING THIS SYSTEM HAVE 
AILED AT CHECKPOINT [NNNN].  FOR HELP IN RESOLVING THIS 
ROBLEM, PLEASE NOTE THIS CHECKPOINT AND CONTACT DELL 
ECHNICAL SUPPORT (ΠΡΟΣΟΧΉ !  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ  
ΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΚΙΝΗΣΗ  ΑΥΤΟΥ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΠΕΤΥΧΑΝ  ΣΤΟ  
ΗΜΕΙΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  [NNNN].  ΓΙΑ  ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  
ΠΙΛΥΣΗ  ΑΥΤΟΥ  ΤΟΥ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ,  ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ  ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΣΗΜΕΙΟ  
ΛΕΓΧΟΥ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΗΣ  
ELL) — Ο υπολογιστής απέτυχε να ολοκληρώσει τη ρουτίνα εκκίνησης τρεις 
νεχόµενες φορές µε το ίδιο σφάλµα (βλ. «Επικοινωνία µε την Dell» στη 
ελίδα 84 για βοήθεια).
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S CHECKSUM ERROR (ΣΦΆΛΜΑ  ΑΘΡΟΊΣΜΑΤΟΣ  ΕΛΈΓΧΟΥ  ΤΟΥ  
S) — Πιθανή βλάβη µητρικής πλακέτας ή χαµηλή ισχύς µπαταρίας 
ιού πραγµατικού χρόνου (RTC). Αντικαταστήστε την µπαταρία (ανατρέξτε 
γχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση 
ort.dell.com στο ∆ιαδίκτυο ή βλ. «Επικοινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84 
ήθεια).

[X]  FAILURE (ΣΦΑΛΜΑ  ΤΟΥ  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ  [X]) — Ανέκυψε βλάβη 
ποιον ανεµιστήρα. Αντικαταστήστε τον ελαττωµατικό ανεµιστήρα 
ρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell στη 
υνση support.dell.com).

D-DISK READ FAILURE (ΣΦΆΛΜΑ  ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ  ΜΟΝΆ∆ΑΣ  
ΡΟΎ  ∆ΊΣΚΟΥ ) — Πιθανή βλάβη µονάδας σκληρού δίσκου στη 
εια του ελέγχου έναρξης σκληρού δίσκου (βλ. «Επικοινωνία µε την Dell» 
ελίδα 84 για βοήθεια).

BOARD FAILURE (ΣΦΆΛΜΑ  ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ ) — Σφάλµα 
τρολογίου ή αποσύνδεση του καλωδίου του πληκτρολογίου (ανατρέξτε 
Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση 

ort.dell.com).

OOT DEVICE AVAILABLE (∆ΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ  ΣΥΣΚΕΥΗ  
ΙΝΗΣΗΣ ) — Το σύστηµα δεν µπορεί να ανιχνεύσει συσκευή ή διαµέρισµα 
ησης. 

• Αν η οπτική µονάδα είναι η συσκευή εκκίνησης, διασφαλίστε ότι τα 
καλώδια είναι συνδεδεµένα και ότι ο δίσκος εκκίνησης είναι µέσα 
στην µονάδα.

• Αν η µονάδα σκληρού δίσκου είναι η συσκευή εκκίνησης, διασφαλίστε 
ότι τα καλώδια είναι συνδεδεµένα και ότι η µονάδα είναι εγκατεστηµένη 
Αντιµετώπιση προβληµάτων

σωστά και διαµερισµένη ως συσκευή εκκίνησης.

• Μεταβείτε στις ρυθµίσεις συστήµατος και βεβαιωθείτε ότι 
οι πληροφορίες ακολουθίας εκκίνησης είναι σωστές (ανατρέξτε στο 
Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση 
support.dell.com).

IMER TICK INTERRUPT (∆ΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ∆ΙΑΚΟΠΗ  ΧΤΥΠΟΥ  
ΝΙΣΤΗ ) — Κάποιο ολοκληρωµένο στη µητρική πλακέτα µπορεί να 
ειτουργεί ή η µητρική πλακέτα παρουσίαση βλάβη (βλ. «Επικοινωνία µε 
ell» στη σελίδα 84 για βοήθεια).
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OTICE - HARD DRIVE SELF MONITORING SYSTEM HAS REPORTED 
HAT A PARAMETER HAS EXCEEDED ITS NORMAL OPERATING 
ANGE. DELL RECOMMENDS THAT YOU BACK UP YOUR DATA 
EGULARLY. A PARAMETER OUT OF RANGE MAY OR MAY NOT 
DICATE A POTENTIAL HARD DRIVE PROBLEM. (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  -  ΤΟ  

ΥΣΤΗΜΑ  ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ  ΣΚΛΗΡΟΥ  ∆ΙΣΚΟΥ  
ΝΕΦΕΡΕ  ΟΤΙ  ΜΙΑ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  ΞΕΠΕΡΑΣΕ  ΤΟ  ΕΥΡΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ  
ΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΣ .  Η  DELL ΣΥΝΙΣΤΑ  ΝΑ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ  
ΝΤΙΓΡΑΦΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΩΝ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  ΣΑΣ  ΣΕ  ΤΑΚΤΑ  ΧΡΟΝΙΚΑ  
ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ .  ΜΙΑ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΥΡΟΥΣ  ∆ΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΣΙΓΟΥΡΟ  
ΤΙ  ΣΥΝΙΣΤΑ  ∆ΥΝΗΤΙΚΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΜΕ  ΤΗ  ΜΟΝΑ∆Α  ΣΚΛΗΡΟΥ  
ΙΣΚΟΥ) — Σφάλµα S.M.A.R.T., πιθανή βλάβη σκληρού δίσκου. Η δυνατότητα αυτή 
ορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από τις ρυθµίσεις BIOS.

ντιµετώπιση προβληµάτων λογισµικού και υλικού
άν µια συσκευή είτε δεν ανιχνευθεί κατά την εγκατάσταση του λειτουργικού 
υστήµατος είτε έχει ανιχνευθεί αλλά έχει διαµορφωθεί λανθασµένα, µπορείτε 
 χρησιµοποιήσετε την αντιµετώπιση προβληµάτων υλικού για να επιλύσετε 
ν ασυµβατότητα.

indows Vista:

1 Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξης των Windows Vista  και κατόπιν στο 
Βοήθεια και Υποστήριξη.

2 Πληκτρολογήστε hardware troubleshooter (αντιµετώπιση 
προβληµάτων υλικού) στο πεδίο αναζήτησης και πιέστε το πλήκτρο <Enter> 
για να αρχίσει η αναζήτηση.

3 Στα αποτελέσµατα αναζήτησης, επιλέξτε εκείνο που περιγράφει καλύτερα 
το πρόβληµα και ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήµατα αντιµετώπισης 
Αντιµετώπιση προβληµάτων 43

προβληµάτων.

indows XP:

1 Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη→ Βοήθεια και Υποστήριξη.

2 Πληκτρολογήστε hardware troubleshooter (αντιµετώπιση 
προβληµάτων υλικού) στο πεδίο αναζήτησης και πιέστε το πλήκτρο <Enter> 
για να αρχίσει η αναζήτηση.

3 Στην ενότητα Επιδιόρθωση ενός προβλήµατος, κάντε κλικ στο 
Αντιµετώπιση προβληµάτων υλικού.

4 Στη λίστα Αντιµετώπιση προβληµάτων υλικού, επιλέξτε εκείνο που 
περιγράφει το πρόβληµα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κάντε κλικ στο 
κουµπί Επόµενο για να ακολουθήσετε τα βήµατα που αποµένουν για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος.
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Diagnostics

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στην παρούσα ενότητα, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια 
που παρέχονται µαζί µε τον υπολογιστή σας.

να χρησιµοποιήσετε το Dell Diagnostics
τιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα µε τον υπολογιστή σας, πραγµατοποιήστε 
ελέγχους στην ενότητα «Συµβουλές για την αντιµετώπιση προβληµάτων» 
ελίδα 49 και κατόπιν εκτελέστε το Dell Diagnostics προτού επικοινωνήσετε 
ν Dell για τεχνική βοήθεια.

ήστε το Dell Diagnostics από τη µονάδα σκληρού δίσκου ή από 
/DVD µε τίτλο Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές που 
δεύει τον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δίσκος µε τίτλο Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές 
εφαρµογές είναι προαιρετικός και µπορεί να µην έχει αποσταλεί µε τον υπολογιστή 
σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Dell Diagnostics λειτουργεί µόνο σε υπολογιστές της Dell.

ηση του Dell Diagnostics από το σκληρό δίσκο σας
ού εκτελέσετε του Dell Diagnostics, µπείτε στο πρόγραµµα ρύθµισης του 
ήµατος (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της 
στη διεύθυνση support.dell.com) για να ανασκοπήσετε τις πληροφορίες 
ρφωσης του υπολογιστή σας και να διασφαλίσετε ότι η συσκευή που θέλετε 
έγξετε εµφανίζεται στο πρόγραµµα ρύθµισης συστήµατος και είναι ενεργή.

ell Diagnostics βρίσκεται σε ξεχωριστό διαµέρισµα βοηθητικής εφαρµογής 
ωστικών ελέγχων στον σκληρό σας δίσκο.
Αντιµετώπιση προβληµάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν εµφανίζεται εικόνα στον υπολογιστή σας, επικοινωνήστε µε 
την Dell (βλ. «Επικοινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84).

Σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος σε πρίζα ρεύµατος που 
ξέρετε ότι λειτουργεί σωστά.

Εκκινήστε (ή επανεκκινήστε) τον υπολογιστή σας.

Όταν εµφανιστεί το λογότυπο DELL, πιέστε αµέσως το πλήκτρο <F12>.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σφάλµα στο πληκτρολόγιο µπορεί να προκύψει όταν κάποιο 
πλήκτρο είναι πατηµένο για µεγάλες χρονικές περιόδους. Για την αποφυγή 
πιθανού προβλήµατος στο πληκτρολόγιο, πιέστε και κατόπιν αφήστε το <F12> 
σε ίσα µεσοδιαστήµατα για να ανοίξετε το µενού συσκευής εκκίνησης.

Αν περιµένετε πολλή ώρα και στην οθόνη εµφανίζεται το λογότυπο του 
λειτουργικού συστήµατος, συνεχίστε να περιµένετε ωσότου δείτε την 



επιφάνεια εργασίας των Microsoft Windows, µετά τερµατίστε τη λειτουργία 
του υπολογιστή σας και δοκιµάστε ξανά.

4 Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης επάνω και κάτω για να επιλέξετε 
το Diagnostics από το µενού εκκίνησης και µετά πατήστε <Enter>.

Στον υπολογιστή εκτελείται το Pre-boot System Assessment (PSA), µια 
σειρά από αρχικές δοκιµές της µητρικής πλακέτας, του πληκτρολογίου, 
της οθόνης, της µνήµης, της µονάδας σκληρού δίσκου κ.λπ.

• Απαντήστε σε τυχόν ερωτήσεις που θα εµφανιστούν.

• Αν εντοπιστούν σφάλµατα, σηµειώστε τους κωδικούς σφαλµάτων και 
ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84.

• Αν το PSA ολοκληρωθεί µε επιτυχία, θα εµφανιστεί το ακόλουθο 
µήνυµα: «Booting Dell Diagnostic Utility Partition. 
Press any key to continue.» (Εκκίνηση διαµερίσµατος 
βοηθητικής εφαρµογής Dell Diagnostic. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο 
για να συνεχίσετε.)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εµφανιστεί µήνυµα ότι δεν βρέθηκε διαµέρισµα βοηθητικής 
εφαρµογής διαγνωστικών ελέγχων, εκτελέστε το Dell Diagnostics από το 
CD/DVD µε τίτλο Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές (βλ. 
«Εκκίνηση του Dell Diagnostics από το CD/DVD µε τίτλο Προγράµµατα 
οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές» στη σελίδα 46).

5 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εκκινηθεί το Dell Diagnostics από 
το διαµέρισµα βοηθητικής εφαρµογής διαγνωστικών ελέγχων στη µονάδα 
σκληρού δίσκου και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

6 Πατήστε <Tab> για να επιλέξετε το Test System και µετά πατήστε <Enter>.
Αντιµετώπιση προβληµάτων 45

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να επιλέξετε το Test System για να εκτελέσετε έναν 
ολοκληρωµένο έλεγχο του υπολογιστή σας. Εάν επιλέξετε το Test Memory, 
θα ξεκινήσει µια εκτεταµένη δοκιµή µνήµης, η οποία µπορεί να διαρκέσει έως και 
30 λεπτά ή και περισσότερο για να ολοκληρωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η δοκιµή, 
καταγράψτε τα αποτελέσµατα και κατόπιν πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να 
επιστρέψετε στο προηγούµενο µενού.

7 Στο βασικό µενού του Dell Diagnostics, κάντε κλικ µε το ποντίκι ή 
πατήστε το πλήκτρο <Tab> και µετά το <Enter>, για να επιλέξετε τη 
δοκιµή που επιθυµείτε να εκτελέσετε (βλ. «Κύριο µενού του Dell 
Diagnostics» στη σελίδα 47).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σηµειώστε τυχόν κωδικούς σφαλµάτων και τις περιγραφές 
προβληµάτων ακριβώς όπως εµφανίζονται στην οθόνη και ακολουθήστε τις 
οδηγίες στην οθόνη.
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Μετά την ολοκλήρωση όλων των δοκιµών, κλείστε το παράθυρο δοκιµής και 
επιστρέψτε στο βασικό µενού του Dell Diagnostics.

Κλείστε το παράθυρο του βασικού µενού για να βγείτε από το Dell 
Diagnostics και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ηση του Dell Diagnostics από το CD/DVD µε τίτλο Προγράµµατα 
ησης και βοηθητικές εφαρµογές 
ού εκτελέσετε του Dell Diagnostics, µπείτε στο πρόγραµµα ρύθµισης του 
ήµατος (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της 
στη διεύθυνση support.dell.com) για να ανασκοπήσετε τις πληροφορίες 
ρφωσης του υπολογιστή σας και να διασφαλίσετε ότι η συσκευή που θέλετε 
έγξετε εµφανίζεται στο πρόγραµµα ρύθµισης συστήµατος και είναι ενεργή.

Εισαγάγετε το CD/DVD µε τίτλο Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές 
εφαρµογές στη µονάδα οπτικών δίσκων.

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Όταν εµφανιστεί το λογότυπο DELL, πιέστε αµέσως το πλήκτρο <F12>.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σφάλµα στο πληκτρολόγιο µπορεί να προκύψει όταν κάποιο 
πλήκτρο είναι πατηµένο για µεγάλες χρονικές περιόδους. Για την αποφυγή 
πιθανού προβλήµατος στο πληκτρολόγιο, πιέστε και κατόπιν αφήστε το <F12> 
σε ίσα µεσοδιαστήµατα για να ανοίξετε το µενού συσκευής εκκίνησης.

Αν περιµένετε πολλή ώρα και στην οθόνη εµφανίζεται το λογότυπο του 
λειτουργικού συστήµατος, συνεχίστε να περιµένετε ωσότου δείτε την 
επιφάνεια εργασίας των Microsoft Windows, µετά τερµατίστε τη λειτουργία 
του υπολογιστή σας και δοκιµάστε ξανά.

Όταν εµφανιστεί η λίστα συσκευών εκκίνησης, επισηµάνετε την επιλογή 
CD/DVD/CD-RW Drive (Μονάδα CD/DVD/CD-RW) µε τα πλήκτρα 
Αντιµετώπιση προβληµάτων

κατεύθυνσης επάνω ή κάτω και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <Enter>.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το µενού εκκίνησης για µία φορά µόνο, αλλάζει η ακολουθία 
εκκίνησης µόνο για αυτήν τη φορά. Ο υπολογιστής θα επανεκκινηθεί σύµφωνα 
µε την ακολουθία εκκίνησης που καθορίζεται από το πρόγραµµα ρύθµισης του 
συστήµατος.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να γίνει 
εκκίνηση του συστήµατος από το CD/DVD.

Αν περιµένετε πολλή ώρα και στην οθόνη εµφανίζεται το λογότυπο του 
λειτουργικού συστήµατος, συνεχίστε να περιµένετε ωσότου δείτε την 
επιφάνεια εργασίας των Microsoft Windows, µετά τερµατίστε τη λειτουργία 
του υπολογιστή σας και δοκιµάστε ξανά.
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6 Πληκτρολογήστε 1 για να επιλέξετε το Run the 32 Bit Dell Diagnostics 
(Εκκίνηση του Dell Diagnostics στα 32 bit).

7 Στο µενού του Dell Diagnostics , πληκτρολογήστε 1 για να επιλέξετε το Dell 
32-bit Diagnostics για CD (γραφική διασύνδεση χρήστη).

8 Πατήστε <Tab> για να επιλέξετε το Test System και µετά πατήστε <Enter>.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να επιλέξετε το Test System για να εκτελέσετε έναν 
ολοκληρωµένο έλεγχο του υπολογιστή σας. Εάν επιλέξετε το Test Memory, 
θα ξεκινήσει µια εκτεταµένη δοκιµή µνήµης, η οποία µπορεί να διαρκέσει έως και 
30 λεπτά ή και περισσότερο για να ολοκληρωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η δοκιµή, 
καταγράψτε τα αποτελέσµατα και κατόπιν πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να 
επιστρέψετε στο προηγούµενο µενού.

9 Στο βασικό µενού του Dell Diagnostics, κάντε κλικ µε το ποντίκι ή πατήστε 
το πλήκτρο <Tab> και µετά το <Enter>, για να επιλέξετε τη δοκιµή που 
επιθυµείτε να εκτελέσετε (βλ. «Κύριο µενού του Dell Diagnostics» στη 
σελίδα 47).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σηµειώστε τυχόν κωδικούς σφαλµάτων και τις περιγραφές 
προβληµάτων ακριβώς όπως εµφανίζονται στην οθόνη και ακολουθήστε τις 
οδηγίες στην οθόνη.

0 Μετά την ολοκλήρωση όλων των δοκιµών, κλείστε το παράθυρο δοκιµής 
και επιστρέψτε στο βασικό µενού του Dell Diagnostics.

1 Κλείστε το παράθυρο του βασικού µενού για να βγείτε από το Dell 
Diagnostics και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

2 Αφαιρέστε το CD/DVD µε τίτλο Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές 
εφαρµογές από τη µονάδα οπτικών δίσκων.
Αντιµετώπιση προβληµάτων 47

ύριο µενού του Dell Diagnostics 
όλις φορτωθεί το Dell Diagnostics, εµφανίζεται το ακόλουθο µενού:

ατήστε το <Tab> για να επιλέξετε τη δοκιµή που θέλετε να εκτελέσετε και 
τόπιν πατήστε το <Enter>.

πιλογή Λειτουργία

est Memory 
∆οκιµή µνήµης)

Εκτέλεση του αυτόνοµου ελέγχου της µνήµης

est System 
∆οκιµή 
υστήµατος)

Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων του 
συστήµατος

xit (Έξοδος) Έξοδος από το Dell Diagnostics
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να επιλέξετε το Test System για να εκτελέσετε έναν 
ολοκληρωµένο έλεγχο του υπολογιστή σας. Εάν επιλέξετε το Test Memory, 
θα ξεκινήσει µια εκτεταµένη δοκιµή µνήµης, η οποία µπορεί να διαρκέσει έως και 
30 λεπτά ή και περισσότερο για να ολοκληρωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η δοκιµή, 
καταγράψτε τα αποτελέσµατα και κατόπιν πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να 
επιστρέψετε σε αυτό το µενού.

πιλέξετε το Test System, εµφανίζεται το ακόλουθο µενού:

ογή Λειτουργία

ess Test 
γορη δοκιµή)

Εκτελείται µια γρήγορη δοκιµή των 
συσκευών του συστήµατος. Αυτή συνήθως 
διαρκεί 10 έως 20 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το Express Test, δεν απαιτείται κάποια 
ενέργεια από την πλευρά σας. Εκτελέστε το Express Test 
πρώτα για να αυξήσετε την πιθανότητα εντοπισµού τυχόν 
προβλήµατος γρήγορα.

nded Test 
εταµένη 
µή)

Εκτελείται µια σχολαστική δοκιµή των 
συσκευών του συστήµατος. Αυτή συνήθως 
διαρκεί µία ώρα ή περισσότερο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Extended Test κατά περιόδους σάς ζητά 
να απαντήσετε συγκεκριµένες ερωτήσεις.

om Test 
σαρµοσµένη 
µή)

Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο µιας 
συγκεκριµένης συσκευής ή για την 
προσαρµογή των ελέγχων που θα 
ακολουθήσουν.

tom Tree 
δρική δοµή 

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε 
ελέγχους µε βάση κάποιο σύµπτωµα του 
Αντιµετώπιση προβληµάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να επιλέξετε το Extended Test για να εκτελέσετε έναν πιο 
σχολαστικό έλεγχο των συσκευών του υπολογιστή.

άθε πρόβληµα που αντιµετωπίζετε κατά την διάρκεια ενός ελέγχου, 
νίζεται ένα µήνυµα µε έναν κωδικό σφάλµατος και µια περιγραφή του 
λήµατος. Σηµειώστε τους κωδικούς σφαλµάτων και τις περιγραφές 
ληµάτων ακριβώς όπως εµφανίζονται και ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
. Αν δεν µπορείτε να επιλύσετε το πρόβληµα, επικοινωνήστε µε την Dell 
ρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84).

τωµάτων) προβλήµατος που πιθανώς αντιµετωπίζετε. 
Αυτή η επιλογή απαριθµεί τα πιο συνήθη 
συµπτώµατα.
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επικοινωνείτε µε την Υποστήριξη της Dell, θα πρέπει να έχετε 
µπροστά σας την Ετικέτα εξυπηρέτησης. Η Ετικέτα εξυπηρέτησης για τον 
υπολογιστή σας βρίσκεται στο πάνω µέρος κάθε οθόνης δοκιµής. 

ι ακόλουθες καρτέλες παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για δοκιµές που 
τελούνται από το Custom Test ή το Symptom Tree:

αρτέλα Λειτουργία

esults 
Αποτελέσµατα)

Εδώ εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της 
δοκιµής και τυχόν συνθήκες σφάλµατος 
που συναντήθηκαν.

rrors (Σφάλµατα) Εδώ εµφανίζονται οι συνθήκες σφάλµατος 
που συναντήθηκαν, οι κωδικοί σφάλµατος 
και η περιγραφή των προβληµάτων.

elp (Βοήθεια) Περιγράφει τη δοκιµή και τυχόν απαιτήσεις 
για την εκτέλεση της δοκιµής.

onfiguration 
∆ιαµόρφωση)

Εµφανίζει την διαµόρφωση του υλικού για 
την επιλεγµένη συσκευή.
Το Dell Diagnostics λαµβάνει πληροφορίες 
διαµόρφωσης για όλες τις συσκευές από 
το πρόγραµµα ρύθµισης του συστήµατος, τη 
µνήµη και διάφορους εσωτερικούς ελέγχους 
και εµφανίζει τις πληροφορίες στον 
κατάλογο συσκευών στο αριστερό τµήµα της 
οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατάλογος συσκευών µπορεί να µην εµφανίζει 
τα ονόµατα όλων των στοιχείων που είναι εγκατεστηµένα στον 
Αντιµετώπιση προβληµάτων 49

υµβουλές για την αντιµετώπιση προβληµάτων
• Αν προσθέσατε ή αφαιρέσατε κάποιο εξάρτηµα πριν ξεκινήσει το πρόβληµα, 

εξετάστε τις διαδικασίες εγκατάστασης και σιγουρευτείτε ότι το εξάρτηµα 
είναι σωστά εγκατεστηµένο.

• Αν µια περιφερειακή συσκευή δεν λειτουργεί, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή 
είναι σωστά συνδεδεµένη.

υπολογιστή σας ή όλων των συσκευών που έχουν συνδεθεί µε 
τον υπολογιστή σας.

arameters 
Παράµετροι)

Σας επιτρέπουν να προσαρµόζετε την 
δοκιµή, αν αυτό είναι εφικτό, αλλάζοντας 
τις ρυθµίσεις της δοκιµής.
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Αν εµφανιστεί µήνυµα σφάλµατος στην οθόνη, καταγράψτε το ακριβές 
µήνυµα. Αυτό το µήνυµα µπορεί να βοηθήσει το προσωπικό υποστήριξης 
να διαγνώσει και να επιδιορθώσει το(τα) πρόβληµα(τα).

Αν ένα µήνυµα σφάλµατος προκύψει σε κάποιο πρόγραµµα, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο του συγκεκριµένου προγράµµατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο γράφτηκαν 
για την προεπιλεγµένη προβολή των Windows και, συνεπώς, µπορεί να µην 
ισχύουν αν ορίσετε ενεργοποιήσετε την κλασική προβολή των Windows για τον 
υπολογιστή Dell.

λήµατα παροχής ρεύµατος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στην παρούσα ενότητα, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για την 
ασφάλεια που παρέχονται µαζί µε τον υπολογιστή σας.

 ΛΥΧΝΙΑ  ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΣΒΗΣΤΗ — Ο 
ογιστής είναι είτε σβηστός είτε δεν τροφοδοτείται µε ρεύµα.
Ξανασυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στη υποδοχή του στο πίσω µέρος του 
υπολογιστή και στην πρίζα ρεύµατος.
Παρακάµψτε συσκευές προστασίας παροχής ενέργειας, πολύπριζα και 
καλώδια προέκτασης, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής τίθεται 
σε λειτουργία κανονικά.
Σιγουρευτείτε ότι τυχόν πολύπριζα που χρησιµοποιούνται είναι συνδεδεµένα 
σε πρίζα ρεύµατος και είναι ενεργοποιηµένα.
Σιγουρευτείτε ότι η πρίζα ρεύµατος λειτουργεί, δοκιµάζοντάς την µε µια 
άλλη συσκευή, όπως π.χ. ένα φωτιστικό.
Σιγουρευτείτε ότι το κύριο καλώδιο ρεύµατος και το καλώδιο πρόσοψης 
Αντιµετώπιση προβληµάτων

είναι καλά συνδεδεµένα στη µητρική πλακέτα (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση 
support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο).

 ΛΥΧΝΙΑ  ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΑΝΑΜΜΕΝΗ  ΣΤΑΘΕΡΑ  
Ε  ΚΑΙ  Ο  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  ∆ΕΝ  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ —
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι σωστά συνδεδεµένη µε τον υπολογιστή 
και σε λειτουργία.

Εάν η οθόνη είναι συνδεδεµένη µε τον υπολογιστή και σε λειτουργία, 
βλ. «Μηνύµατα συστήµατος» στη σελίδα 41.

 ΛΥΧΝΙΑ  ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ  ΜΠΛΕ —
ολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής. Πατήστε ένα πλήκτρο στο 
τρολόγιο, µετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για 
ανέρθετε στην κανονική λειτουργία.
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Ν  Η  ΛΥΧΝΙΑ  ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ  ΠΡΑΣΙΝΗ —
υπολογιστής λαµβάνει ηλεκτρική ενέργεια, µια συσκευή µπορεί 
δυσλειτουργεί ή να είναι λάθος εγκατεστηµένη.

• Αφαιρέστε και µετά επανεγκαταστήστε όλες τις κάρτες µνήµης (ανατρέξτε 
στο Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell στη 
διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο).

• Αφαιρέστε και µετά επανεγκαταστήστε τυχόν κάρτες επέκτασης, 
συµπεριλαµβανοµένων των καρτών γραφικών (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 
σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση 
support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο).

Ν  Η  ΛΥΧΝΙΑ  ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ  ΠΡΑΣΙΝΗ —
πάρχει πρόβληµα παροχής ρεύµατος, µια συσκευή µπορεί να δυσλειτουργεί ή 
 είναι λάθος εγκατεστηµένη.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύµατος του επεξεργαστή είναι καλά 
συνδεδεµένο στην αντίστοιχη υποδοχή της µητρικής πλακέτας (ανατρέξτε 
στο Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση 
support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο).

• Σιγουρευτείτε ότι το κύριο καλώδιο ρεύµατος και το καλώδιο πρόσοψης 
είναι καλά συνδεδεµένα στην αντίστοιχη υποδοχή της µητρικής πλακέτας 
(ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell 
στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο).

ΞΑΛΕΊΨΤΕ  ΤΥΧΌΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΈΣ  ΠΑΡΕΜΒΟΛΈΣ . —
ερικές πιθανές αιτίες παρεµβολής είναι:

• Καλώδια προέκτασης ρεύµατος, πληκτρολογίου και ποντικιού

• Πολλές συσκευές συνδεδεµένες στο ίδιο πολύπριζο
Αντιµετώπιση προβληµάτων 51

• Πολλά πολύπριζα συνδεδεµένα στην ίδια πρίζα ρεύµατος

ροβλήµατα µνήµης

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στην παρούσα ενότητα, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για την 
ασφάλεια που παρέχονται µαζί µε τον υπολογιστή σας.

Ν  ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ  ΜΗΝΥΜΑ  ΓΙΑ  ΑΝΕΠΑΡΚΗ  ΜΝΗΜΗ —
• Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά αρχεία και τερµατίστε όλα 

τα ανοικτά προγράµµατα που δεν χρησιµοποιείτε για να δείτε αν έτσι 
θα λυθεί το πρόβληµα.
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Για τις ελάχιστες απαιτήσεις µνήµης ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του 
λογισµικού. Αν χρειαστεί, εγκαταστήστε πρόσθετη µνήµη (ανατρέξτε στο 
Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell στη διεύθυνση 
support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο).

Τοποθετήστε ξανά τις κάρτες µνήµης καλά στις υποδοχές τους (ανατρέξτε 
στο Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell στη 
διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο) για να βεβαιωθείτε πως 
ο υπολογιστής σας επικοινωνεί επιτυχώς µε τη µνήµη.

Εκτελέστε το Dell Diagnostics (βλ. «Dell Diagnostics» στη σελίδα 44).

ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ  ΑΛΛΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΜΕ  ΤΗ  ΜΝΗΜΗ —
Τοποθετήστε ξανά τις κάρτες µνήµης καλά στις υποδοχές τους (ανατρέξτε 
στο Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της Dell στη 
διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο) για να βεβαιωθείτε πως 
ο υπολογιστής σας επικοινωνεί επιτυχώς µε τη µνήµη.

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις κατευθυντήριες γραµµές εγκατάστασης 
µνήµης (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στην τοποθεσία Υποστήριξης της 
Dell στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο).

Σιγουρευτείτε ότι η µνήµη που χρησιµοποιείτε υποστηρίζεται από τον 
υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το είδος µνήµης 
που υποστηρίζεται από τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Μνήµη» στη σελίδα 22.

Εκτελέστε το Dell Diagnostics (βλ. «Dell Diagnostics» στη σελίδα 44).

λήµατα κλειδωµάτων και λογισµικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στην παρούσα ενότητα, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για την 
Αντιµετώπιση προβληµάτων

ασφάλεια που παρέχονται µαζί µε τον υπολογιστή σας.

ίνεται εκκίνηση του υπολογιστή

ΑΙΩΘΕΙΤΕ  ΟΤΙ  ΤΟ  ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ  ΕΙΝΑΙ  ΣΤΑΘΕΡΑ  
Ε∆ΕΜΕΝΟ  ΣΤΟΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  ΚΑΙ  ΣΤΗΝ  ΠΡΙΖΑ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ολογιστής παύει να αποκρίνεται

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Ενδέχεται να χάσετε δεδοµένα αν δεν είναι δυνατός 
ο τερµατισµός του λειτουργικού συστήµατος.
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ΒΉΣΤΕ  ΤΟΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ  ΣΑΣ — Αν δεν µπορείτε να λάβετε απόκριση 
τώντας ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιό σας ή µετακινώντας το ποντίκι, 
τήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί λειτουργίας για τουλάχιστον 8 µε 
δευτερόλεπτα (µέχρι να σβήσει ο υπολογιστής) και µετά επανεκκινήστε τον 
ολογιστή σας.

να πρόγραµµα παύει να αποκρίνεται

ΛΕΊΣΤΕ  ΤΟ  ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ —

1 Πατήστε τη συντόµευση <Ctrl>+<Shift>+<Esc> για να εµφανιστεί 
η ∆ιαχείριση Εργασιών.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Εφαρµογές.

3 Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πρόγραµµα που έχει σταµατήσει 
να αποκρίνεται.

4 Κάντε κλικ στο κουµπί Τέλος εργασίας.

να πρόγραµµα παρουσιάζει σφάλµα επανειληµµένα

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα περισσότερα λογισµικά περιλαµβάνουν οδηγίες εγκατάστασης 
στα εγχειρίδιά τους ή σε CD ή DVD.

ΛΈΓΞΤΕ  ΤΟ  ΕΓΧΕΙΡΊ∆ΙΟ  ΤΟΥ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ — Αν χρειάζεται, 
ταργήστε και κατόπιν επαναλάβετε την εγκατάσταση του προγράµµατος.

άποιο πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο για προγενέστερη έκδοση του 
ιτουργικού συστήµατος Windows.

ΚΤΕΛΈΣΤΕ  ΤΟΝ  Ο∆ΗΓΌ  ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑΣ  ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ —
Αντιµετώπιση προβληµάτων 53

indows Vista:

 Οδηγός συµβατότητας προγραµµάτων ρυθµίζει ένα πρόγραµµα έτσι ώστε 
εκτελείται σε περιβάλλον παρόµοιο µε περιβάλλοντα λειτουργικού 

υστήµατος διαφορετικού από τα Windows Vista.

1 Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη → Πίνακας Ελέγχου→ Προγράµµατα→ 

Χρήση παλιότερου προγράµµατος µε αυτήν την έκδοση των Windows.

2 Στην οθόνη υποδοχής κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

indows XP:

 Οδηγός συµβατότητας προγραµµάτων ρυθµίζει ένα πρόγραµµα έτσι ώστε 
εκτελείται σε περιβάλλον παρόµοιο µε περιβάλλοντα λειτουργικού 

υστήµατος διαφορετικού από τα Windows XP.
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Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη→ Όλα τα προγράµµατα→ Βοηθήµατα→ 

Οδηγός συµβατότητας προγράµµατος→ Επόµενο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

νίζεται µια κενή µπλε οθόνη

ΣΤΕ  ΤΟΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ  ΣΑΣ — Αν δεν µπορείτε να λάβετε απόκριση 
ντας ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιό σας ή µετακινώντας το ποντίκι, 
στε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί λειτουργίας για τουλάχιστον 8 µε 
υτερόλεπτα (µέχρι να σβήσει ο υπολογιστής) και µετά επανεκκινήστε τον 
ογιστή σας. 

 προβλήµατα λογισµικού 

ΞΤΕ  ΤΟ  ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  Η  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ  ΜΕ  ΤΟΝ  
ΣΚΕΥΑΣΤΗ  ΤΟΥ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΓΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ —
Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραµµα είναι συµβατό µε το λειτουργικό σύστηµα 
που έχετε εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας.

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού 
για την εκτέλεση του λογισµικού. ∆είτε το εγχειρίδιο του λογισµικού για 
πληροφορίες.

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραµµα είναι εγκατεστηµένο και ρυθµισµένο σωστά.

Επιβεβαιώστε ότι τα προγράµµατα οδήγησης των συσκευών δεν βρίσκονται 
σε διένεξη µε το πρόγραµµα.

Αν χρειάζεται, καταργήστε και κατόπιν επαναλάβετε την εγκατάσταση του 
προγράµµατος.
ΙΟΥΡΓΗΣΤΕ  ΑΜΕΣΩΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΩΝ  ΑΡΧΕΙΩΝ  
Αντιµετώπιση προβληµάτων

—
Χρησιµοποιείτε ένα πρόγραµµα προστασίας από ιούς για να ελέγχετε 
τη µονάδα σκληρού δίσκου ή τα CD/DVD.

Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά αρχεία ή προγράµµατα και σβήστε 
τον υπολογιστή σας µέσω του µενού Έναρξη

ρεσία τεχνικής ενηµέρωσης της Dell
ηρεσία τεχνικής ενηµέρωσης της Dell σάς ειδοποιεί µε email για 
ρώσεις λογισµικού και υλικού για τον υπολογιστή σας. Η υπηρεσία είναι 
άν και µπορεί να προσαρµοστεί όσον αφορά το περιεχόµενο, τη µορφή και 
χνότητα της αποστολής ειδοποιήσεων.

α εγγραφείτε στην υπηρεσία τεχνικής ενηµέρωσης της Dell, επισκεφτείτε 
ύθυνση support.dell.com/technicalupdate στο ∆ιαδίκτυο.
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ell Support Utility
ο Dell Support Utility είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας και 
ατίθεται από το εικονίδιο Υποστήριξης της Dell, , στη γραµµή εργασιών 
από το κουµπί Έναρξη. Αυτό το βοηθητικό πρόγραµµα παρέχει πληροφορίες 
υτο-υποστήριξης, ενηµερώσεις λογισµικού και σαρώσεις για την εύρυθµη 
ιτουργία του υπολογιστή σας.

ρόσβαση στο Dell Support Utility
ποκτήστε πρόσβαση στο Dell Support Utility από το εικονίδιο  στη 
αµµή εργασιών ή από το µενού Έναρξη.

ν το εικονίδιο Dell Support δεν εµφανίζεται στη γραµµή εργασιών σας:

1 Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη→ Όλα τα προγράµµατα→ Dell Support→ 

Dell Support Settings.
2 Σιγουρευτείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Εµφάνιση του εικονιδίου στη 

γραµµή εργασιών είναι επιλεγµένο. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το Dell Support Utility δεν είναι διαθέσιµο από το µενού Έναρξη, 
µεταβείτε στη διεύθυνση support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο και κάντε λήψη του 
λογισµικού. 

ο Dell Support Utility προσαρµόζεται για το υπολογιστικό σας περιβάλλον.

ο εικονίδιο  στη γραµµή εργασιών λειτουργεί διαφορετικά όταν του κάνετε 
α κλικ, διπλό κλικ ή κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού.

πλό κλικ στο εικονίδιο Dell Support
άντε κλικ ή κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στο εικονίδιο για 
εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:
Αντιµετώπιση προβληµάτων 55

• Έλεγχος του υπολογιστικού σας περιβάλλοντος. 
• Προβολή των ρυθµίσεων του Dell Support Utility.
• Πρόσβαση στο αρχείο βοήθειας του Dell Support Utility.
• Προβολή συχνών ερωτήσεων και των απαντήσεών τους.
• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Dell Support Utility.
• Κλείσιµο του Dell Support Utility.

ιπλό κλικ στο εικονίδιο Dell Support
άντε διπλό κλικ στο εικονίδιο  για να ελέγξετε µε µη αυτόµατο τρόπο 
υπολογιστικό σας περιβάλλον, να προβάλετε τις συχνές ερωτήσεις 

ε τις απαντήσεις τους, να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο βοήθειας του 
ell Support Utility και να προβάλετε τις ρυθµίσεις του Dell Support.

ια περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Dell Support Utility, κάντε κλικ 
το ερωτηµατικό (?) στο επάνω µέρος της οθόνης Dell™ Support.
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πανεγκατάσταση λογισµικού

ρογράµµατα οδήγησης

ναγνώριση προγραµµάτων οδήγησης
ν αντιµετωπίζετε πρόβληµα σε κάποια συσκευή, εξακριβώστε αν το πρόβληµά 
ας οφείλεται στο πρόγραµµα οδήγησης και, αν χρειαστεί, ενηµερώστε το 
όγραµµα οδήγησης.

icrosoft Windows Vista

1 Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξης των Windows Vista™  και κατόπιν 
κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στο Υπολογιστής.

2 Κάντε κλικ στο Ιδιότητες και κατόπιν στο ∆ιαχείριση Συσκευών.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να εµφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασµού 
χρήστη. Αν είστε διαχειριστής στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουµπί 
Συνέχεια, διαφορετικά, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή σας για να συνεχίσετε 
Επανεγκατάσταση λογισµικού 57

την επιθυµητή ενέργεια.

3 Μετακινηθείτε προς τα κάτω µέσα στη λίστα συσκευών για να δείτε αν κάποια 
συσκευή έχει θαυµαστικό (έναν κύκλο µε ένα [!]) δίπλα στο όνοµά της.

Αν δίπλα στο όνοµα της συσκευής εµφανίζεται θαυµαστικό, µπορεί να 
χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραµµα οδήγησης ή να 
εγκαταστήσετε ένα νέο πρόγραµµα οδήγησης (ανατρέξτε στην ενότητα 
«Επανεγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης και βοηθητικών εφαρµογών» 
στη σελίδα 58).
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soft Windows XP

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και µετά στο Πίνακας Ελέγχου.

Στο Επιλογή κατηγορίας, κάντε κλικ στο Επιδόσεις και συντήρηση.

Κάντε κλικ στο Σύστηµα.

Στο παράθυρο Ιδιότητες συστήµατος, κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό.

Κάντε κλικ στο κουµπί ∆ιαχείριση Συσκευών.

Μετακινηθείτε προς τα κάτω µέσα στη λίστα συσκευών για να δείτε αν κάποια 
συσκευή έχει θαυµαστικό (έναν κύκλο µε ένα [!]) δίπλα στο όνοµά της.

Αν δίπλα στο όνοµα της συσκευής εµφανίζεται θαυµαστικό, µπορεί 
να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραµµα οδήγησης ή 
να εγκαταστήσετε ένα νέο πρόγραµµα οδήγησης (ανατρέξτε στην ενότητα 
«Επανεγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης και βοηθητικών εφαρµογών» 
στη σελίδα 58).

νεγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης και βοηθητικών 
µογών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Η τοποθεσία υποστήριξης της Dell στο web στη διεύθυνση 
support.dell.com και το CD/DVD Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές 
εφαρµογές παρέχουν εγκεκριµένα προγράµµατα οδήγησης για τον δικό σας 
υπολογιστή Dell. Αν εγκαταστήσετε προγράµµατα οδήγησης από άλλους πόρους, 
ο υπολογιστής σας µπορεί να µη λειτουργεί σωστά.

αφορά σε προηγούµενη έκδοση οδήγησης συσκευής
Επανεγκατάσταση λογισµικού

οκύψει κάποιο πρόβληµα στον υπολογιστή σας µετά την εγκατάσταση ή 
νηµέρωση ενός προγράµµατος οδήγησης, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία 
αφοράς προγράµµατος οδήγησης συσκευής των Windows για να 
αταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης µε την προηγούµενη εγκατεστηµένη 
η.

ows Vista:

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξης των Windows Vista™  και κατόπιν 
κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στο Υπολογιστής.

Κάντε κλικ στο Ιδιότητες και κατόπιν στο ∆ιαχείριση Συσκευών.
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να εµφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασµού 
χρήστη. Αν είστε διαχειριστής στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουµπί 
Συνέχεια, διαφορετικά, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή σας για να συνεχίσετε 
την επιθυµητή ενέργεια.

3 Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στη συσκευή για την οποία έγινε 
η εγκατάσταση του νέου προγράµµατος οδήγησης και κατόπιν κάντε κλικ 
στο κουµπί Ιδιότητες.

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραµµα οδήγησης.

5 Κάντε κλικ στο κουµπί Επαναφορά προγράµµατος οδήγησης.

ν η χρήση της Επαναφοράς προγράµµατος οδήγησης συσκευής δεν λύσει το 
όβληµα, επανεγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης από τον οπτικό δίσκο µε 
τλο Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές.

indows XP:

1 Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και µετά στο Πίνακας Ελέγχου.

2 Στο Επιλογή κατηγορίας, κάντε κλικ στο Επιδόσεις και συντήρηση 

3 Κάντε κλικ στο Σύστηµα.

4 Στο παράθυρο Ιδιότητες συστήµατος, κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό. 

5 Κάντε κλικ στο κουµπί ∆ιαχείριση Συσκευών.

6 Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στη συσκευή για την οποία έγινε 
η εγκατάσταση του νέου προγράµµατος οδήγησης και κατόπιν κάντε κλικ 
στο κουµπί Ιδιότητες.
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7 Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραµµα οδήγησης.

8 Κάντε κλικ στο κουµπί Επαναφορά προγράµµατος οδήγησης.

ν η χρήση της Επαναφοράς προγράµµατος οδήγησης συσκευής δεν λύσει το 
όβληµα, επανεγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης από τον οπτικό δίσκο µε 
τλο Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές.

ρήση του CD/DVD µε τίτλο «Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές 
αρµογές»

ν προκύψει κάποιο πρόβληµα στον υπολογιστή σας µετά την εγκατάσταση ή 
ν ενηµέρωση ενός προγράµµατος οδήγησης και η λειτουργία Επαναφοράς 
ογράµµατος οδήγησης συσκευής δεν επιλύσει το πρόβληµα, 
ανεγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης από τον οπτικό δίσκο µε τίτλο 
ρογράµµατα οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές.



60

1

2

3

4

5

6

7

Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερµατίστε όλα τα 
ανοιχτά προγράµµατα. 

Τοποθετήστε το CD/DVD µε τίτλο Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές 
εφαρµογές στη µονάδα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το CD/DVD εκκινείται αυτόµατα. Αν δεν 
εκκινηθεί αυτόµατα, εκκινήστε την Εξερεύνηση των Windows, κάντε κλικ 
στον κατάλογο της µονάδας CD/DVD του οποίου το περιεχόµενο θέλετε να 
προβάλετε και µετά κάντε διπλό κλικ στο αρχείο autorcd.exe. Την πρώτη 
φορά που θα εκτελέσετε το CD/DVD, µπορεί να σας ζητηθεί να 
εγκαταστήσετε αρχεία εγκατάστασης. Κάντε κλικ στο κουµπί ΟΚ και 
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Από το αναπτυσσόµενο µενού Language (Γλώσσα) στη γραµµή εργασιών, 
επιλέξτε τη γλώσσα της αρεσκείας σας για το πρόγραµµα οδήγησης ή την 
βοηθητική εφαρµογή (αν διατίθεται).

Στην οθόνη καλωσορίσµατος, κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο) και 
περιµένετε το CD/DVD να ολοκληρώσει την σάρωση του υλικού.

Για να εντοπίσετε άλλα προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές, 
στο Search Criteria (Κριτήρια αναζήτησης), επιλέξτε τις κατάλληλες 
κατηγορίες µέσα από τα αναπτυσσόµενα µενού System Model (Μοντέλο 
συστήµατος), Operating System (Λειτουργικό σύστηµα) και Topic (Θέµα).

Θα εµφανιστεί µία ή περισσότερες συνδέσεις για τα συγκεκριµένα 
προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές που χρησιµοποιούνται 
από τον υπολογιστή σας.

Κάντε κλικ στη σύνδεση ενός συγκεκριµένου προγράµµατος οδήγησης ή 
Επανεγκατάσταση λογισµικού

µιας βοηθητικής εφαρµογής, προκειµένου να εµφανιστούν πληροφορίες για 
το συγκεκριµένο πρόγραµµα οδήγησης ή τη βοηθητική εφαρµογή που θέλετε 
να εγκαταστήσετε.

Κάντε κλικ στο κουµπί Install (Εγκατάσταση) (εάν εµφανίζεται), για να 
εκκινήσετε την εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης ή της βοηθητικής 
εφαρµογής. Στην οθόνη καλωσορίσµατος, ακολουθήστε τις προτροπές στην 
οθόνη προκειµένου να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Αν δεν εµφανίζεται κουµπί Install, δεν έχετε την επιλογή της αυτόµατης 
εγκατάστασης. Για τις οδηγίες εγκατάστασης, είτε αναζητήστε τις 
κατάλληλες οδηγίες στις ακόλουθες υποενότητες είτε κάντε κλικ στο 
Extract (Εξαγωγή), ακολουθήστε τις οδηγίες εξαγωγής και κατόπιν 
διαβάστε το αρχείο readme.
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Αν σας δοθούν οδηγίες να περιηγηθείτε µέχρι τους φακέλους του 
προγράµµατος οδήγησης, κάντε κλικ στον κατάλογο του CD/DVD στο 
παράθυρο µε τις πληροφορίες για το πρόγραµµα οδήγησης προκειµένου να 
εµφανιστούν τα αρχεία που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
οδήγησης.

η αυτόµατη επανεγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης 

ετά την εξαγωγή των αρχείων του προγράµµατος οδήγησης στο σκληρό σας 
σκο, όπως περιγράφεται στην προηγούµενη ενότητα, µπορεί να σας ζητηθεί 
 ενηµερώσετε το πρόγραµµα οδήγησης µε µη αυτόµατο τρόπο.

icrosoft Windows Vista:

1 Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξης των Windows Vista™  και κατόπιν 
κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στο Υπολογιστής.

2 Κάντε κλικ στο Ιδιότητες και κατόπιν στο ∆ιαχείριση Συσκευών.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να εµφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασµού 
χρήστη. Αν είστε διαχειριστής στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουµπί 
Συνέχεια, διαφορετικά, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή σας για να συνεχίσετε 
την επιθυµητή ενέργεια.

3 Κάντε διπλό κλικ στον τύπο της συσκευής για την οποία εγκαθιστάτε το 
πρόγραµµα οδήγησης.

4 Κάντε διπλό κλικ στο όνοµα της συσκευής για την οποία εγκαθιστάτε το 
πρόγραµµα οδήγησης.

5 Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραµµα οδήγησης.
Επανεγκατάσταση λογισµικού 61

6 Κάντε κλικ στο Ενηµέρωση.

7 Κάντε κλικ στην Αναζήτηση στον υπολογιστή µου για λογισµικό 
προγράµµατος οδήγησης.

8 Κάντε κλικ στο Αναζήτηση και περιηγηθείτε µέχρι το σηµείο όπου 
βρίσκονται τα αρχεία του προγράµµατος στο σκληρό σας δίσκο.

9 Όταν εµφανιστεί το όνοµα του κατάλληλου προγράµµατος οδήγησης, κάντε 
κλικ στο όνοµα του προγράµµατος οδήγησης και κατόπιν στο κουµπί OK.

0 Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

1 Κάντε κλικ στο κουµπί Τέλος και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
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soft Windows XP:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προγράµµατα οδήγησης είναι δυνατό να ενηµερώνονται µη 
αυτόµατα για οποιαδήποτε συσκευή υλικού που υπάρχει εγκατεστηµένη στον 
υπολογιστή σας.

Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη→ Πίνακας Ελέγχου.

Στο Επιλογή κατηγορίας, κάντε κλικ στο Επιδόσεις και συντήρηση 

Κάντε κλικ στο Σύστηµα.

Στο παράθυρο Ιδιότητες συστήµατος, κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό. 

Κάντε κλικ στο κουµπί ∆ιαχείριση Συσκευών.

Κάντε διπλό κλικ στον τύπο της συσκευής για την οποία εγκαθιστάτε 
το πρόγραµµα οδήγησης.

Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στη συσκευή για την οποία 
θα γίνει η επανεγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης και κατόπιν κάντε 
κλικ στο κουµπί Ιδιότητες.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραµµα οδήγησης.

Κάντε κλικ στο Ενηµέρωση.

Κάντε κλικ στο Εγκατάσταση από µια λίστα ή µια καθορισµένη θέση 
(Για προχωρηµένους) και µετά κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Συµπερίληψη αυτής της θέσης στην 
αναζήτηση για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουµπί 
Αναζήτηση και περιηγηθείτε µέχρι το σηµείο όπου βρίσκονται τα αρχεία του 
προγράµµατος οδήγησης στο σκληρό σας δίσκο.
Επανεγκατάσταση λογισµικού

Μόλις εµφανιστεί το όνοµα του κατάλληλου προγράµµατος οδήγησης, κάντε 
κλικ στο κουµπί  OK.

Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

Κάντε κλικ στο κουµπί Τέλος και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.



Ε
Μ

τρ

Χ

W
Τ

Σ

πρ

δε

πε

ρυ

κα

Σ

(κ
παναφορά του λειτουργικού σας συστήµατος
πορείτε να κάνετε επαναφορά του λειτουργικού σας συστήµατος µε τους εξής 
όπους:

• Η λειτουργία Επαναφορά Συστήµατος επαναφέρει τον υπολογιστή σας σε 
κάποια προγενέστερη κατάσταση λειτουργίας χωρίς να επηρεάζει τα αρχεία 
δεδοµένων. Χρησιµοποιήστε την Επαναφορά Συστήµατος ως την πρώτη 
λύση για επαναφορά του λειτουργικού σας συστήµατος και τη διατήρηση 
των αρχείων δεδοµένων.

• Το Dell PC Restore by Symantec (που διατίθεται στα Windows XP) και το 
Dell Factory Image Restore (που διατίθεται στα Windows Vista) 
επαναφέρουν το σκληρό σας δίσκο στην κατάσταση λειτουργίας στην οποία 
βρισκόταν όταν αγοράσατε τον υπολογιστή σας. Και τα δύο διαγράφουν 
οριστικά όλα τα δεδοµένα που υπάρχουν στο σκληρό δίσκο και καταργούν 
την εγκατάσταση τυχόν προγραµµάτων που εγκαταστήσατε µετά την 
παραλαβή του υπολογιστή. Χρησιµοποιήστε το Dell PC Restore ή το Dell 
Factory Image Restore µόνον αν η Επαναφορά Συστήµατος δεν επιλύσει το 
πρόβληµα στο λειτουργικό σας σύστηµα.

• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον οπτικό δίσκο µε τίτλο Λειτουργικό 
σύστηµα για την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήµατος. 
Ωστόσο, η χρήση του οπτικού δίσκου µε τίτλο Λειτουργικό σύστηµα θα 
διαγράψει και όλα τα δεδοµένα που υπάρχουν στο σκληρό δίσκο. 
Χρησιµοποιήστε αυτόν τον οπτικό δίσκο µόνον αν η λειτουργία Επαναφοράς 
Συστήµατος δεν έλυσε το πρόβληµα στο λειτουργικό σας σύστηµα.
Επανεγκατάσταση λογισµικού 63

ρήση της λειτουργίας Επαναφορά Συστήµατος των Microsoft 
indows 
α λειτουργικά συστήµατα Windows παρέχουν τη λειτουργία Επαναφορά 
υστήµατος που σας επιτρέπει να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας στην 
ότερη κατάσταση λειτουργίας του (χωρίς να επηρεάζονται τα αρχεία 
δοµένων). Η Επαναφορά Συστήµατος µπορεί να είναι χρήσιµη στην 
ρίπτωση κατά την οποία τυχόν αλλαγές στο υλικό, το λογισµικό ή τις 
θµίσεις του συστήµατος έφεραν τον υπολογιστή σε µια ανεπιθύµητη 
τάσταση λειτουργίας. Για πληροφορίες σχετικά µε την Επαναφορά 
υστήµατος, ανατρέξτε το Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης των Windows 
άντε κλικ στο κουµπί Έναρξη και µετά στο Βοήθεια και Υποστήριξη).
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Η Επαναφορά Συστήµατος δεν παρακολουθεί ούτε 
επαναφέρει τα αρχεία δεδοµένων σας. ∆ηµιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας 
των αρχείων δεδοµένων σας.

ξη της λειτουργίας Επαναφορά Συστήµατος

soft Windows Vista:

Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξης .

Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε Επαναφορά 
Συστήµατος και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <Enter>.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να εµφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασµού 
χρήστη. Αν είστε διαχειριστής στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουµπί 
Συνέχεια, διαφορετικά, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή σας για να συνεχίσετε 
την επιθυµητή ενέργεια.

Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

soft Windows XP:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού επαναφέρετε τον υπολογιστή σε µια προηγούµενη 
κατάσταση λειτουργίας, αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και κλείστε 
όλα τα ανοιχτά προγράµµατα. Μην αλλάξετε, µην ανοίξετε και µη διαγράψετε αρχεία 
ή προγράµµατα µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν προκύψει πρόβληµα µετά την εγκατάσταση του προγράµµατος 
οδήγησης µιας συσκευής, επιχειρήστε πρώτα να επιλύσετε το πρόβληµα µε τη 
λειτουργία Επαναφοράς προγράµµατος οδήγησης συσκευής των Windows XP 
(βλέπε «Επαναφορά σε προηγούµενη έκδοση οδήγησης συσκευής» στη σελίδα 58) 
ή επανεγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης από τον οπτικό δίσκο Προγράµµατα 
Επανεγκατάσταση λογισµικού

οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές (βλέπε «Χρήση του CD/DVD µε τίτλο 
«Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές»» στη σελίδα 59).

Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη Όλα τα προγράµµατα→ Βοηθήµατα→ 

Εργαλεία συστήµατος Επαναφορά Συστήµατος.

Κάντε κλικ είτε στο Επαναφορά του υπολογιστή µου σε προγενέστερο 
χρόνο είτε στο ∆ηµιουργία σηµείου επαναφοράς.

Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
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ναίρεση της τελευταίας επαναφοράς συστήµατος

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν να ακυρώσετε την τελευταία Επαναφορά Συστήµατος, 
αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και κλείστε όλα τα ανοιχτά 
προγράµµατα. Μην αλλάξετε, µην ανοίξετε και µη διαγράψετε αρχεία ή 
προγράµµατα µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς.

icrosoft Windows Vista:

1 Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξης .

2 Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε Επαναφορά 
Συστήµατος και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο <Enter>.

3 Κάντε κλικ στο Αναίρεση της τελευταίας επαναφοράς µου) και κατόπιν 
στο κουµπί Επόµενο.

icrosoft Windows XP:

1 Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη→ Όλα τα προγράµµατα→ Βοηθήµατα→ 
Εργαλεία συστήµατος→ Επαναφορά Συστήµατος.

2 Κάντε κλικ στο Αναίρεση της τελευταίας επαναφοράς µου και κατόπιν στο 
κουµπί Επόµενο.

νεργοποίηση της Επαναφοράς Συστήµατος

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Windows Vista δεν απενεργοποιούν την Επαναφορά Συστήµατος, 
ακόµη κι αν αποµένει λίγος ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο. Συνεπώς, 
τα ακόλουθα βήµατα ισχύουν µόνο για τα Windows XP.

άν επανεγκαταστήσετε τα Windows XP, µε ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο 
Επανεγκατάσταση λογισµικού 65

ικρότερο από 200 MB, τότε η Επαναφορά Συστήµατος απενεργοποιείται 
υτοµάτως. 

ια να διαπιστώσετε αν ενεργοποιήθηκε η λειτουργία Επαναφοράς συστήµατος:

1 Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη Πίνακας Ελέγχου→ Επιδόσεις και 
Συντήρηση→ Σύστηµα.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Επαναφορά Συστήµατος και σιγουρευτείτε 
ότι το Απενεργοποίηση Επαναφοράς Συστήµατος δεν είναι επιλεγµένο.
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η των Factory Image Restore και PC Restore της Dell

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση της λειτουργίας Dell Factory Image Restore ή PC 
Restore διαγράφει οριστικά όλα τα δεδοµένα που υπάρχουν στο σκληρό δίσκο και 
καταργεί την εγκατάσταση κάθε προγράµµατος ή προγράµµατος οδήγησης που 
εγκαταστήσατε µετά την παραλαβή του υπολογιστή σας. Προτού χρησιµοποιήσετε 
αυτές τις λειτουργίες, δηµιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδοµένων, εάν αυτό 
είναι εφικτό. Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Dell Factory Image Restore ή PC 
Restore µόνον αν η Επαναφορά Συστήµατος δεν επιλύσει το πρόβληµα στο 
λειτουργικό σας σύστηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες Dell Factory Image Restore και Dell PC Restore by 
Symantec µπορεί να µην είναι διαθέσιµες σε ορισµένες χώρες ή σε ορισµένους 
υπολογιστές.

ιµοποιήστε τη λειτουργία Dell Factory Image Restore (στα Windows 
) ή PC Restore (στα Windows XP) µόνον ως τελευταία λύση για την 
φορά του λειτουργικού σας συστήµατος. Οι επιλογές αυτές επαναφέρουν 
ληρό σας δίσκο στην κατάσταση λειτουργίας που ήταν όταν αγοράσατε 
πολογιστή. Κάθε πρόγραµµα ή αρχείο που προστέθηκε από τότε που 
άσατε τον υπολογιστή σας, συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων 
ένων, διαγράφονται οριστικά από τον σκληρό δίσκο. Στα αρχεία 
ένων περιλαµβάνονται έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, µηνύµατα email, 
ακές φωτογραφίες, αρχεία µουσικής κ.ο.κ.. ∆ηµιουργήστε αντίγραφα 
λείας όλων των δεδοµένων σας προτού χρησιµοποιήσετε το Factory Image 
re ή το PC Restore, εάν αυτό είναι εφικτό.

actory Image Restore (στα Microsoft Windows Vista)
Επανεγκατάσταση λογισµικού

Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία. Μόλις εµφανιστεί το λογότυπο DELL, 
πατήστε το πλήκτρο <F8> αρκετές φορές για να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
παράθυρο Επιλογές εκκίνησης για προχωρηµένους των Windows Vista.

Επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας.

θα εµφανιστεί το παράθυρο Επιλογές αποκατάστασης συστήµατος.

Επιλέξτε µια διάταξη πληκτρολογίου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουµπί 
Επόµενο.

Για πρόσβαση στις επιλογές αποκατάστασης, κάντε έναρξη σύνδεσης ως 
τοπικός χρήστης. Για πρόσβαση στη γραµµή εντολών, πληκτρολογήστε 
administrator στο πεδίο Όνοµα χρήστη και µετά κάντε κλικ στο 
κουµπί OK.
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5 Κάντε κλικ στο Dell Factory Image Restore (Επαναφορά εργοστασιακής 
εικόνας Dell).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα µε τη διαµόρφωση των παραµέτρων, µπορεί να 
χρειαστεί να επιλέξετε το Dell Factory Tools (Εργοστασιακά εργαλεία Dell) 
και κατόπιν το Dell Factory Image Restore.

Θα εµφανιστεί η οθόνη υποδοχής του Dell Factory Image Restore.

6 Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο).

µφανίζεται η οθόνη Confirm Data Deletion (Επιβεβαίωση διαγραφής 
δοµένων). 

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Αν δεν θέλετε να προχωρήσετε µε το Factory Image Restore, 
κάντε κλικ στο κουµπί Cancel (Άκυρο).

7 Κάντε κλικ µέσα στο πλαίσιο ελέγχου για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να 
συνεχίσετε την εκ νέου διαµόρφωση του σκληρού δίσκου και την επαναφορά 
του λογισµικού συστήµατος στην εργοστασιακή κατάσταση, και µετά κάντε 
κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο).

Η διαδικασία επαναφοράς θα αρχίσει και µπορεί να χρειαστεί 5 λεπτά ή 
περισσότερο για να ολοκληρωθεί. Μόλις οι εφαρµογές του λειτουργικού 
συστήµατος και οι εργοστασιακές εφαρµογές επανέλθουν στην 
εργοστασιακή κατάσταση, θα εµφανιστεί ένα µήνυµα. 

8 Κάντε κλικ στο κουµπί Finish (Τέλος) για να επανεκκινήσετε τον 
υπολογιστή.
Επανεγκατάσταση λογισµικού 67

ell PC Restore (στα Microsoft Windows XP)

1 Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης, θα εµφανιστεί µια µπλε 
γραµµή www.dell.com στο πάνω µέρος της οθόνης.

2 Αµέσως µόλις δείτε την µπλε γραµµή, πατήστε το συνδυασµό πλήκτρων 
<Ctrl>+<F11>.

Αν δεν πατήσετε το συνδυασµό πλήκτρων <Ctrl>+<F11> έγκαιρα, αφήστε 
τον υπολογιστή να ολοκληρώσει την εκκίνησή του και µετά επανεκκινήστε 
τον.

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Αν δεν θέλετε να προχωρήσετε µε το PC Restore, κάντε κλικ 
στο κουµπί Reboot (Επανεκκίνηση).
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Κάντε κλικ στο Restore (Επαναφορά) και µετά στο Confirm 
(Επιβεβαίωση).

Η διαδικασία επαναφοράς θα διαρκέσει περίπου 6 έως 10 λεπτά προκειµένου 
να ολοκληρωθεί.

Μόλις σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουµπί Finish (Τέλος) για να 
επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην σβήσετε τον υπολογιστή µε µη αυτόµατο τρόπο. Κάντε κλικ στο 
κουµπί Finish και αφήστε τον υπολογιστή σας να επανεκκινηθεί πλήρως.

Μόλις σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουµπί Yes (Ναι).

Ο υπολογιστής θα επανεκκινηθεί. Επειδή ο υπολογιστής έχει επανέλθει στη 
αρχική του κατάσταση λειτουργίας, οι οθόνες που εµφανίζονται, όπως για 
παράδειγµα η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη, είναι οι ίδιες που 
εµφανίστηκαν την πρώτη φορά που τέθηκε σε λειτουργία ο υπολογιστής. 

Κάντε κλικ στο κουµπί Επόµενο.

Θα εµφανιστεί η οθόνη Επαναφορά Συστήµατος και ο υπολογιστής θα 
επανεκκινηθεί. 

Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουµπί OK.

ργηση του PC Restore

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Η κατάργηση της εγκατάστασης του Dell PC Restore από το 
σκληρό δίσκο διαγράφει µόνιµα τη βοηθητική εφαρµογή PC Restore από τον 
υπολογιστή σας. Μετά την κατάργηση του Dell PC Restore, δεν θα µπορείτε πλέον 
να το χρησιµοποιείτε για την επαναφορά του λειτουργικού συστήµατος του 
Επανεγκατάσταση λογισµικού

υπολογιστή σας.

ell PC Restore σάς επιτρέπει να επαναφέρετε το σκληρό σας δίσκο στην 
σταση λειτουργίας στην οποία βρισκόταν όταν αγοράσατε τον υπολογιστή. 
τάται να µην καταργήσετε το PC Restore από τον υπολογιστή σας, ακόµα 
ν πρόκειται να εξοικονοµήσετε επιπλέον χώρο στο σκληρό σας δίσκο. Αν 
ργήσετε το PC Restore από το σκληρό σας δίσκο, δεν θα µπορέσετε ποτέ 
 ανακαλέσετε και να το ξαναχρησιµοποιήσετε για να επαναφέρετε το 
υργικό σύστηµα του υπολογιστή σας στην αρχική του κατάσταση.

Κάντε έναρξη σύνδεσης ως τοπικός διαχειριστής στον υπολογιστή.

Στην Εξερεύνηση των Windows, πηγαίνετε στη θέση c:\dell\utilities\DSR.

Κάντε διπλό κλικ στο όνοµα αρχείου DSRIRRemv2.exe.
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν κάνετε έναρξη σύνδεσης ως τοπικός διαχειριστής, θα 
εµφανιστεί ένα µήνυµα που θα σας ενηµερώνει ότι πρέπει να κάνετε έναρξη 
σύνδεσης ως διαχειριστής. Κάντε κλικ στο κουµπί Quit (Έξοδος) και µετά 
κάντε έναρξη σύνδεσης ως τοπικός διαχειριστής.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν υπάρχει το διαµέρισµα του PC Restore στο σκληρό 
δίσκο του υπολογιστή σας, εµφανίζεται ένα µήνυµα που σας ενηµερώνει ότι 
δεν βρέθηκε το διαµέρισµα. Κάντε κλικ στο κουµπί Quit, αφού δεν υπάρχει 
διαµέρισµα για να διαγράψετε.

4 Κάντε κλικ στο κουµπί OK για να διαγράψετε το διαµέρισµα του PC Restore 
από το σκληρό δίσκο.

5 Κάντε κλικ στο κουµπί Yes (Ναι) µόλις εµφανιστεί ένα µήνυµα 
επιβεβαίωσης.

Το διαµέρισµα του PC Restore θα διαγραφεί και ο νέος διαθέσιµος χώρος θα 
προστεθεί στον συνολικό ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο. 

6 Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στο Τοπικός δίσκος (C) στην 
Εξερεύνηση των Windows, κατόπιν κάντε κλικ στο κουµπί Ιδιότητες και 
επαληθεύστε ότι ο επιπλέον ελεύθερος χώρος είναι πλέον διαθέσιµος όπως 
υποδηλώνεται από την αυξηµένη τιµή στο Ελεύθερος χώρος.

7 Κάντε κλικ στο κουµπί Finish (Τέλος) για να κλείσετε το παράθυρο PC 
Restore Removal και να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

ρήση του οπτικού δίσκου µε τίτλο «Λειτουργικό σύστηµα»
Επανεγκατάσταση λογισµικού 69

ριν ξεκινήσετε

άν σκέφτεστε να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστηµα των Windows 
α να διορθώσετε κάποιο πρόβληµα σ' ένα πρόγραµµα οδήγησης που 
καταστήσατε πρόσφατα, πρώτα επιχειρήστε να χρησιµοποιήσετε τη 
ιτουργία Επαναφοράς προγράµµατος οδήγησης συσκευής των Windows 
νατρέξτε στην ενότητα «Επαναφορά σε προηγούµενη έκδοση οδήγησης 
υσκευής» στη σελίδα 58. Αν η λειτουργία Επαναφοράς προγράµµατος 
ήγησης συσκευής δεν λύσει το πρόβληµα, τότε χρησιµοποιήστε τη λειτουργία 
παναφοράς Συστήµατος για να επαναφέρετε το λειτουργικό σας σύστηµα στην 
τάσταση λειτουργίας που ήταν πριν από την εγκατάσταση του νέου 
ογράµµατος οδήγησης συσκευής (ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της 
ιτουργίας Επαναφορά Συστήµατος των Microsoft Windows» στη σελίδα 63).
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν να εκτελέσετε την εγκατάσταση, δηµιουργήστε αντίγραφα 
ασφαλείας όλων των αρχείων δεδοµένων στον κύριο σκληρό σας δίσκο. Για τις 
συµβατικές ρυθµίσεις παραµέτρων του σκληρού δίσκου, ο κύριος σκληρός δίσκος 
είναι ο πρώτος δίσκος που ανιχνεύεται από τον υπολογιστή.

α επανεγκαταστήσετε τα Windows, χρειάζεστε τα παρακάτω:

Οπτικός δίσκος Λειτουργικό σύστηµα της Dell

Οπτικός δίσκος Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές της Dell

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οπτικός δίσκος Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές 
της Dell περιέχει προγράµµατα οδήγησης που εγκαταστάθηκαν κατά τη 
συναρµολόγηση του υπολογιστή. Χρησιµοποιήστε τον οπτικό δίσκο Προγράµµατα 
οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές της Dell για να φορτώσετε τυχόν προγράµµατα 
οδήγησης που θα απαιτηθούν. Ανάλογα µε την περιοχή από την οποία 
παραγγείλατε τον υπολογιστή σας ή το κατά πόσον ζητήσατε τον οπτικό δίσκο, 
ο οπτικός δίσκος Προγράµµατα οδήγησης και βοηθητικές εφαρµογές και ο οπτικός 
δίσκος Λειτουργικό σύστηµα της Dell µπορεί να µην έχουν αποσταλεί µε τον 
υπολογιστή σας.

εγκατάσταση των Windows Vista ή των Windows XP

δικασία επανεγκατάστασης µπορεί να διαρκέσει από 1 έως 2 ώρες για να 
ληρωθεί. Αφού επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστηµα, πρέπει να 
γκαταστήσετε τα προγράµµατα οδήγησης, τα προγράµµατα προστασίας 
ούς και άλλο λογισµικό.

Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και κλείστε όλα τα ανοιχτά 
προγράµµατα.

Τοποθετήστε τον οπτικό δίσκο µε τίτλο Λειτουργικό σύστηµα στη µονάδα.
Επανεγκατάσταση λογισµικού

Εάν εµφανιστεί το µήνυµα Install Windows (Εγκατάσταση των 
Windows), κάντε κλικ στο κουµπί Exit (Έξοδος).

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Όταν εµφανιστεί το λογότυπο DELL, πιέστε αµέσως το πλήκτρο <F12>.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν περιµένετε πολλή ώρα και εµφανίζεται το λογότυπο του 
λειτουργικού συστήµατος, συνεχίστε να περιµένετε ωσότου δείτε την 
επιφάνεια εργασίας των Microsoft Windows και µετά τερµατίστε τη λειτουργία 
του υπολογιστή σας και δοκιµάστε ξανά.



 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βήµατα που ακολουθούν αλλάζουν την ακολουθία εκκίνησης 
µόνο για µία φορά. Στην επόµενη διαδικασία εκκίνησης, η εκκίνηση του 
υπολογιστή γίνεται σύµφωνα µε τις συσκευές που καθορίζονται στο 
πρόγραµµα ρύθµιση του συστήµατος.

5 Όταν εµφανιστεί η λίστα συσκευών εκκίνησης, επισηµάνετε την επιλογή 
CD/DVD/CD-RW Drive (Μονάδα CD/DVD/CD-RW) και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο <Enter>.

6 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για εκκίνηση από το CD-ROM.

7 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την 
εγκατάσταση.
Επανεγκατάσταση λογισµικού 71
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ύρεση πληροφοριών
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένες δυνατότητες ή οπτικοί δίσκοι µπορεί να είναι προαιρετικά 
και µπορεί να µην αποστέλλονται µε τον υπολογιστή σας. Ορισµένες δυνατότητες ή 
οπτικοί δίσκοι µπορεί να µην είναι διαθέσιµα σε ορισµένες χώρες.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες πληροφορίες µπορούν να αποσταλούν µαζί µε τον 
υπολογιστή σας.

γγραφο/ Οπτικός δίσκος/ Ετικέτα Περιεχόµενα

τικέτα εξυπηρέτησης/Κωδικός ταχείας 
ξυπηρέτησης

 ετικέτα εξυπηρέτησης/ Ο κωδικός 
αχείας εξυπηρέτησης βρίσκεται στον 
πολογιστή σας.

• Χρησιµοποιήστε την ετικέτα 
εξυπηρέτησης για την αναγνώριση της 
συσκευής σας όταν επισκέπτεστε τη 
διεύθυνση support.dell.com στο 
∆ιαδίκτυο ή επικοινωνείτε µε το τµήµα 
τεχνικής υποστήριξης.

• Πληκτρολογήστε τον κωδικό ταχείας 
εξυπηρέτησης για τη σωστή 
διεκπεραίωση της κλήσης σας όταν 
Εύρεση πληροφοριών 73

επικοινωνείτε µε το τµήµα τεχνικής 
υποστήριξης
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Έγγρ
κός δίσκος «Προγράµµατα 
ησης και βοηθητικές εφαρµογές»

D/DVD Προγράµµατα οδήγησης και 
ητικές εφαρµογές µπορεί να έχει 
ταλεί µαζί µε τον υπολογιστή σας.

• Ένα διαγνωστικό πρόγραµµα για τον 
υπολογιστή σας

• Προγράµµατα οδήγησης για τον 
υπολογιστή σας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προγράµµατα οδήγησης και 
ενηµερώσεις τεκµηρίωσης θα βρείτε στη 
διεύθυνση support.dell.com.

• Λογισµικό συστήµατος επιτραπέζιου 
υπολογιστή (Desktop System Software-
DSS)

• Αρχεία Readme

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αρχεία Readme ενδέχεται 
να περιλαµβάνονται στον οπτικό δίσκο για 
να παρέχουν τις πιο πρόσφατες 
ενηµερώσεις σχετικά µε τεχνικές αλλαγές 
στον υπολογιστή σας ή εξελιγµένο υλικό 
αναφοράς τεχνικού περιεχοµένου για 
έµπειρους χρήστες ή τεχνικούς.

κός δίσκος «Λειτουργικό σύστηµα»

D/DVD Λειτουργικό σύστηµα µπορεί 
ει αποσταλεί µαζί µε τον υπολογιστή 

Για την επανεγκατάσταση του λειτουργικού 
σας συστήµατος

ηρίωση σχετικά µε την ασφάλεια, 
κανονισµούς, την εγγύηση και την 

• Πληροφορίες εγγύησης

αφο/ Οπτικός δίσκος/ Ετικέτα Περιεχόµενα
Εύρεση πληροφοριών

τήριξη

ρέξτε στις πληροφορίες περί 
λείας και εγγύησης που συνοδεύουν 
πολογιστή σας.

πιπρόσθετες πληροφορίες περί 
νισµών, επισκεφθείτε την Αρχική 
α περί συµµόρφωσης µε κανονισµούς 
ulatory Compliance Homepage) στην 
εσία Web www.dell.com στο 
κτυο, στη διεύθυνση 
.dell.com/regulatory_compliance.

• Όροι και προϋποθέσεις (µόνο για τις 
Η.Π.Α.)

• Οδηγίες ασφαλείας

• Πληροφορίες περί κανονισµών

• Πληροφορίες περί εργονοµίας

• Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη
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γχειρίδιο σέρβις

ο Εγχειρίδιο σέρβις για τον υπολογιστή 
ας διατίθεται στην τοποθεσία 
upport.dell.com στο ∆ιαδίκτυο.

• Αφαίρεση και επανατοποθέτηση 
τµηµάτων

• ∆ιαµόρφωση των ρυθµίσεων του 
συστήµατος

• Αντιµετώπιση και επίλυση προβληµάτων

δηγός τεχνολογίας της Dell

 Οδηγός τεχνολογίας της Dell διατίθεται 
την τοποθεσία support.dell.com στο 
ιαδίκτυο.

• Πληροφορίες για το λειτουργικό σας 
σύστηµα

• Χρήση και συντήρηση των 
περιφερειακών

• Κατανόηση τεχνολογιών όπως π.χ. RAID, 
∆ιαδίκτυο, ασύρµατη τεχνολογία 
Bluetooth®, email, δίκτυα κ.ά.

ριθµός-κλειδί προϊόντος των 
icrosoft® Windows®

 άδεια σας για τα Microsoft Windows 
ρίσκεται πάνω στον υπολογιστή σας.

• Σε αυτήν αναγράφεται ο αριθµός-κλειδί 
προϊόντος για το λειτουργικό σας 
σύστηµα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθµός-κλειδί προϊόντος 
για τα δικά σας Microsoft Windows 
βρίσκεται πάνω στον υπολογιστή σας.

γγραφο/ Οπτικός δίσκος/ Ετικέτα Περιεχόµενα
Εύρεση πληροφοριών 75
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 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε το κάλυµµα του υπολογιστή, 
αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο ρεύµατος του υπολογιστή και το καλώδιο 
του µόντεµ από όλες τις πρίζες.

ν αντιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα µε τον υπολογιστή σας, για να το 
αγνώσετε και να το λύσετε µπορείτε να ολοκληρώσετε τα εξής βήµατα:

1 Για περισσότερες πληροφορίες και διαδικασίες όσον αφορά το πρόβληµα 
που παρουσιάζει ο υπολογιστής σας ανατρέξτε στην ενότητα «Συµβουλές 
για την αντιµετώπιση προβληµάτων» στη σελίδα 49.

2 Για τις διαδικασίες σχετικά µε την εκτέλεση του διαγνωστικού 
προγράµµατος της Dell ανατρέξτε στην ενότητα «Συµβουλές για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων» στη σελίδα 49.

3 Συµπληρώστε τη «Λίστα ελέγχου του Dell Diagnostics» στη σελίδα 83.

4 Αν χρειάζεστε βοήθεια σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και τις διαδικασίες 
Βοήθεια 77

αντιµετώπισης προβληµάτων, χρησιµοποιήστε την εκτεταµένη σειρά 
υπηρεσιών µέσω ∆ιαδικτύου της Dell που υπάρχουν διαθέσιµες στην 
τοποθεσία της Υποστήριξης Dell (support.dell.com) στο ∆ιαδίκτυο. Αν 
θέλετε να δείτε µια εκτενέστερη λίστα υπηρεσιών Υποστήριξης Dell στο 
∆ιαδίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα «Υπηρεσίες µέσω ∆ιαδικτύου» στη 
σελίδα 79.

5 Αν το πρόβληµα δεν λυθεί µε τα προηγούµενα βήµατα, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Επικοινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε µε την Υποστήριξη Dell από ένα τηλέφωνο κοντά 
στον υπολογιστή που έχει παρουσιάσει το πρόβληµα, ώστε το αρµόδιο προσωπικό 
να µπορέσει να σας βοηθήσει στις αναγκαίες διαδικασίες.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστηµα κωδικών ταχείας εξυπηρέτησης της Dell µπορεί να µην 
είναι διαθέσιµο σε όλες τις χώρες.

 σας ζητηθεί από το αυτοµατοποιηµένο τηλεφωνικό σύστηµα της Dell, 
τρολογήστε τον κωδικό ταχείας εξυπηρέτησης ώστε η κλήση να 
βαστεί κατευθείαν στο αρµόδιο προσωπικό υποστήριξης. Αν δεν έχετε 
κό ταχείας εξυπηρέτησης, ανοίξτε το φάκελο Dell Accessories 
θήµατα Dell), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του κωδικού ταχείας 
ηρέτησης και ακολουθήστε τις οδηγίες.

δηγίες σχετικά µε την Υποστήριξη Dell, ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνική 
τήριξη και εξυπηρέτηση πελατών» στη σελίδα 78.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένες από τις υπηρεσίες που ακολουθούν δεν είναι πάντα 
διαθέσιµες σε όλες τις περιοχές έξω από τις Η.Π.Α. Για πληροφορίες σχετικά µε τη 
διαθεσιµότητα τηλεφωνήστε στον αντιπρόσωπο της Dell στην περιοχή σας.

ική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών
ηρεσία υποστήριξης της Dell είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει στις 
ήσεις σας σχετικά µε το υλικό Dell. Το προσωπικό υποστήριξης 
ιµοποιεί διαγνωστικό σύστηµα µε υπολογιστές για να παρέχει γρήγορες 
κριβείς απαντήσεις.

α επικοινωνήσετε µε την υπηρεσία υποστήριξης της Dell, ανατρέξτε στην 
τα «Προτού τηλεφωνήσετε» στη σελίδα 82 και µετά στις πληροφορίες 
ινωνίας για την περιοχή σας ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
ort.dell.com στο ∆ιαδίκτυο.

onnect™
Βοήθεια

ellConnect είναι ένα απλό εργαλείο πρόσβασης µέσω ∆ιαδικτύου που δίνει 
νατότητα σε κάποιον συνεργάτη της Dell για παροχή υπηρεσιών και 
τήριξης να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή σας µέσω ευρυζωνικής 
εσης, να διαγνώσει το πρόβληµά σας και να το επιδιορθώσει. Όλα αυτά 
ται υπό την επίβλεψή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
οποθεσία support.dell.com και κάντε κλικ στο DellConnect.
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πορείτε να µάθετε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Dell στις παρακάτω 
ευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο:

www.dell.com

www.dell.com/ap (µόνο για χώρες της Ασίας/του Ειρηνικού)

www.dell.com/jp (µόνο για την Ιαπωνία)

www.euro.dell.com (µόνο για την Ευρώπη)

www.dell.com/la (για τη Λατινική Αµερική και τις χώρες Καραϊβικής)

www.dell.ca (µόνο για τον Καναδά)

πορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υποστήριξη Dell µέσω των εξής 
ποθεσιών στο ∆ιαδίκτυο και διευθύνσεων email:

• Τοποθεσίες Υποστήριξης Dell στο ∆ιαδίκτυο

support.dell.com

support.jp.dell.com (µόνο για την Ιαπωνία)

support.euro.dell.com (µόνο για την Ευρώπη)

• ∆ιευθύνσεις email της Υποστήριξης Dell

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com 
Βοήθεια 79

la-techsupport@dell.com (µόνο για τις χώρες της Λατινικής Αµερικής και 
της Καραϊβικής)

apsupport@dell.com (µόνο για τις χώρες της Ασίας/του Ειρηνικού)

• ∆ιευθύνσεις email των τµηµάτων µάρκετινγκ και πωλήσεων της Dell

apsupport@dell.com (µόνο για τις χώρες της Ασίας/του Ειρηνικού)

sales_canada@dell.com (µόνο για τον Καναδά)

• Πρωτόκολλο ανώνυµης µεταφοράς αρχείων (FTP)

ftp.dell.com

Συνδεθείτε ως χρήστης: anonymous (ανώνυµος) και χρησιµοποιήστε 
ως κωδικό πρόσβασης τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδροµείου.
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ηρέτηση AutoTech
τοµατοποιηµένη υπηρεσία εξυπηρέτησης της Dell (AutoTech) παρέχει 
ητοφωνηµένες απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις των πελατών της 
σχετικά µε τους φορητούς και τους επιτραπέζιους υπολογιστές τους.

 καλείτε την AutoTech, χρησιµοποιήστε το τονικό σας τηλέφωνο για να 
ξετε τα θέµατα που αντιστοιχούν στις ερωτήσεις σας. Για τον αριθµό 
ώνου που πρέπει να καλέσετε στην περιοχή σας, ανατρέξτε στην ενότητα 
οινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84.

µατοποιηµένη υπηρεσία ενηµέρωσης για την κατάσταση της 
αγγελίας σας
α ελέγξετε την κατάσταση προϊόντων της Dell που έχετε παραγγείλει, 
είτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο 
επικοινωνήσετε µε την αυτοµατοποιηµένη υπηρεσία ενηµέρωσης για την 
σταση των παραγγελιών. Ένα ηχογραφηµένο µήνυµα σάς ζητά τις 
οφορίες που χρειάζονται για να εντοπίσετε την παραγγελία σας και να 
ρωθείτε για την πορεία της. Για τον αριθµό τηλεφώνου που πρέπει να 
ετε στην περιοχή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία µε την Dell» 
ελίδα 84.

βλήµατα µε την παραγγελία σας
ετε κάποιο πρόβληµα µε την παραγγελία σας, όπως ελλιπή ή λανθασµένα 
ήµατα ή λανθασµένη χρέωση, επικοινωνήστε µε την εξυπηρέτηση 
τών της Dell. Όταν τηλεφωνήσετε, θα πρέπει να έχετε εύκαιρο το 
Βοήθεια

όγιο ή την απόδειξη παραλαβής της συσκευασίας. Για τον αριθµό 
ώνου που πρέπει να καλέσετε στην περιοχή σας, ανατρέξτε στην ενότητα 
οινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84.

ροφορίες προϊόντος
ειάζεστε πληροφορίες για πρόσθετα προϊόντα της Dell ή θέλετε να κάνετε 
γγελία, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Dell στη διεύθυνση www.dell.com 
ιαδίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό τηλεφώνου που πρέπει 
λέσετε στην περιοχή σας ή για να µιλήσετε κάποιον ειδικό πωλήσεων, 
έξτε στην ενότητα «Επικοινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84.
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πιστροφή προϊόντων για επισκευή 
πίστωση στα πλαίσια της εγγύησης

τοιµάστε όλα τα προς επιστροφή προϊόντα, είτε για επισκευή είτε για πίστωση, 
ς εξής:

1 Τηλεφωνήστε στην Dell για να πάρετε αριθµό εξουσιοδότησης επιστροφής 
υλικού και γράψτε τον καθαρά και σε εµφανές σηµείο στο έξω µέρος του 
κιβωτίου.

Για τον αριθµό τηλεφώνου που πρέπει να καλέσετε στην περιοχή σας, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Επικοινωνία µε την Dell» στη σελίδα 84. 

2 Συµπεριλάβετε ένα αντίγραφο του τιµολογίου και µια επιστολή που να 
περιγράφει την αιτία επιστροφής.

3 Συµπεριλάβετε ένα αντίγραφο της λίστας ελέγχου του Dell Diagnostics 
(ανατρέξτε στην ενότητα «Λίστα ελέγχου του Dell Diagnostics» στη 
σελίδα 83), που να υποδεικνύει τους ελέγχους που εκτελέσατε και κάθε 
µήνυµα σφάλµατος που ανέφερε το Dell Diagnostics (ανατρέξτε στην 
ενότητα «Συµβουλές για την αντιµετώπιση προβληµάτων» στη σελίδα 49).

4 Συµπεριλάβετε όσα παρελκόµενα ανήκουν στο προϊόν/στα προϊόντα που 
επιστρέφετε (καλώδια ρεύµατος, µέσα αποθήκευσης λογισµικού, εγχειρίδια 
κ.ο.κ.) αν η επιστροφή γίνεται για πίστωση του λογαριασµού σας.

5 Συσκευάστε τον επιστρεφόµενο εξοπλισµό στη αρχική του (ή παρόµοια) 
συσκευασία.
Βοήθεια 81

σείς έχετε την ευθύνη για την πληρωµή των εξόδων αποστολής. Επίσης έχετε 
ν ευθύνη για την ασφάλιση κάθε επιστρεφόµενου προϊόντος και 
ναλαµβάνετε το ρίσκο απώλειας κατά την αποστολή του προς την Dell. ∆εν 
νονται δεκτά τα δέµατα µε αντικαταβολή (C.O.D.).

πιστροφές που δεν πληρούν τις προαναφερόµενες απαιτήσεις δεν θα γίνονται 
κτές από το τµήµα παραλαβής της Dell και θα επιστρέφονται προς εσάς.
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τού τηλεφωνήσετε
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τηλεφωνείτε, φροντίστε να έχετε έτοιµο τον κωδικό ταχείας 
εξυπηρέτησης. Ο κωδικός βοηθά το αυτοµατοποιηµένο τηλεφωνικό σύστηµα 
υποστήριξης της Dell να διαβιβάσει την κλήση σας αποτελεσµατικότερα. Επίσης, 
µπορεί να σας ζητηθεί η ετικέτα εξυπηρέτησης (που βρίσκεται στο πίσω ή στο κάτω 
µέρος του υπολογιστή σας).

θείτε να συµπληρώσετε τη λίστα ελέγχου του διαγνωστικού 
ράµµατος (ανατρέξτε στην ενότητα «Λίστα ελέγχου του Dell Diagnostics» 
ελίδα 83). Αν είναι εφικτό, ανοίξτε τον υπολογιστή σας προτού 
ωνήσετε στην Dell για βοήθεια και καλέστε από ένα τηλέφωνο µέσα 
τά στον υπολογιστή σας. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε 
ές εντολές στο πληκτρολόγιο, να µεταβιβάσετε λεπτοµερείς πληροφορίες 

 τις λειτουργίες ή να δοκιµάσετε άλλα πιθανά βήµατα αντιµετώπισης 
ληµάτων στον ίδιο τον υπολογιστή. Σιγουρευτείτε ότι έχετε διαθέσιµη την 
ρίωση του υπολογιστή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού εκτελέσετε εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, 
διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες περί ασφάλειας που περιλαµβάνονται 
στην τεκµηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.
Βοήθεια



Λίστα ελέγχου του Dell Diagnostics

Ονοµατεπώνυµο:

Ηµεροµηνία:

∆ιεύθυνση:

Αριθµός τηλεφώνου:

Ετικέτα εξυπηρέτησης (γραµµωτός κωδικός στο πίσω ή στο κάτω µέρος του 
υπολογιστή σας):

Κωδικός ταχείας εξυπηρέτησης:

Αριθµός εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού (αν παρέχεται από τεχνικό της 
Υποστήριξης Dell):

Λειτουργικό σύστηµα και έκδοση:

Συσκευές:

Κάρτες επέκτασης:

Είστε συνδεδεµένοι σε δίκτυο; Ναι Όχι
Βοήθεια 83

∆ίκτυο, έκδοση και προσαρµογέας δικτύου:

Προγράµµατα και εκδόσεις:
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λάτες στις Ηνωµένες Πολιτείες µπορούν να καλέσουν τον αριθµό 

WW-DELL (800-999-3355).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ενεργό σύνδεση Internet, µπορείτε να βρείτε τις 
πληροφορίες επικοινωνίας στο τιµολόγιο αγοράς σας, στο δελτίο αποστολής, το 
λογαριασµό ή τον κατάλογο προϊόντων της Dell.

ll παρέχει αρκετές επιλογές για υποστήριξη και εξυπηρέτηση τόσο µέσω 
ώνου όσο και µέσω ∆ιαδικτύου. Η διαθεσιµότητα ποικίλλει ανά χώρα και 
ν και ορισµένες υπηρεσίες µπορεί να µην είναι διαθέσιµες στην περιοχή 
Για να επικοινωνήσετε µε την Dell σχετικά µε πωλήσεις, τεχνική 
τήριξη ή θέµατα εξυπηρέτησης πελατών:

ατρέξτε στην τεκµηρίωση του λειτουργικού σας συστήµατος για να εξακριβώσετε 
περιεχόµενο των αρχείων εκκίνησης του συστήµατος. Αν ο υπολογιστής είναι 
δεδεµένος µε εκτυπωτή, τυπώστε κάθε αρχείο. Αλλιώς, καταγράψτε τα 
ιεχόµενα κάθε αρχείου προτού καλέσετε την Dell.

νυµα σφάλµατος, κωδικός χαρακτηριστικού τόνου ή κωδικός διαγνωστικών 
γχων:

ριγραφή προβλήµατος και διαδικασίες που εκτελέσατε για αντιµετώπιση 
βληµάτων:

τα ελέγχου του Dell Diagnostics
Βοήθεια

Επισκεφθείτε την τοποθεσία support.dell.com στο ∆ιαδίκτυο.

Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας στο αναπτυσσόµενο µενού Choose A 
Country/Region (Επιλογή χώρας/περιοχής) στο κάτω µέρος της σελίδας. 

Κάντε κλικ στη σύνδεση Contact Us (Επικοινωνήστε µαζί µας) στην 
αριστερή πλευρά της σελίδας.

Επιλέξτε την κατάλληλη σύνδεση υπηρεσίας ή υποστήριξης µε βάση τις 
ανάγκες σας.

Επιλέξτε την µέθοδο που σας βολεύει για την επικοινωνία σας µε την Dell.
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