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Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarýlar
 NOT: NOT, bilgisayarýnýzdan daha fazla yararlanmanýza yardým eden önemli bilgilere 

iþaret eder.

 DÝKKAT: DÝKKAT, donanýmda olabilecek hasarlarý ya da veri kaybýný belirtir ve size, bu 
sorunun nasýl önleneceðini anlatýr.

 UYARI: UYARI, olasý maddi hasar, kiþisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamýna 
gelir.

Bir Dell™ n Serisi bilgisayar satýn aldýysanýz, bu belgede yer alan Microsoft® 

Windows® iþletim sistemine yönelik referanslar geçerli deðildir.

Kýsaltmalar
Kýsaltmalarýn tam listesi için bkz "Sözlük" sayfa 203. 
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Bilgi Bulma
 NOT: Bazý özellikler ve ortamlar isteðe baðlý olabilir ve bilgisayarýnýzla birlikte 

gönderilmemiþ olabilir. Bazý özellikler ve ortamlar bazý ülkelerde bulunmayabilir.

 NOT: Bilgisayarýnýzla birlikte daha fazla bilgi gelebilir.

Ne Arýyorsunuz? Aradýðýnýzý Burada Bulun

• Garanti bilgileri

• Hükümler ve Koþullar (yalnýzca ABD)

• Güvenlik yönergeleri
• Düzenleyici bilgiler

• Ergonomi bilgileri

• Son Kullanýcý Lisans Sözleþmesi

Dell™ Ürün Bilgileri Kýlavuzu

• Bilgisayarýmý nasýl kurarým Kurulum Þemasý

• Model Numarasý Model numarasý için bilgisayarýnýzýn 
arkasýna bakýn. 

NOT: Herhangi bir etiket yoksa, model 
numarasý Inspiron 530'dur.
Bilgi Bulma 11



• Service Tag (Servis Etiketi) ve Express 
Service Code (Hýzlý Servis Kodu) 

• Microsoft Windows Lisans Etiketi

Servis Etiketi ve Microsoft® Windows® Lisansý

Bu etiketleri, bilgisayarýnýzýn üzerinde 
bulabilirsiniz.

 •support.dell.com adresini 
kullandýðýnýzda veya teknik desteði 
aradýðýnýzda bilgisayarýnýzý tanýmlamak 
için Servis Etiketi numarasýný kullanýn.

 •Teknik desteði aradýðýnýzda çaðrýnýzý 
yönlendirmek için Hýzlý Servis Kodu 
numarasýný girin. 

• Çözümler — Sorun giderme ipuçlarý 
ve püf noktalarý, teknisyenlerden 
makaleler, çevrimiçi kurslar, sýk 
sorulan sorular

• Topluluk — Diðer Dell müþterileriyle 
çevrimiçi tartýþma

• Yükseltmeler — Bellek, sabit sürücü 
ve iþletim sistemi gibi bileþenler için 
yükseltme bilgileri

• Müþteri Hizmetleri — Ýletiþim 
bilgileri, servis çaðrýsý ve sipariþ 
durumu, garanti ve onarým bilgileri

• Servis ve destek — Servis çaðrýsý 
durumu ve destek geçmiþi, servis 
sözleþmesi, teknik destekle çevrimiçi 
tartýþmalar

• Baþvuru — Bilgisayar belgeleri, 
bilgisayar yapýlandýrmasý hakkýnda 
ayrýntýlar, ürün özellikleri ve teknik 
incelemeler

• Yüklemeler — Onaylý sürücüler, 
düzeltme ekleri ve yazýlým 
güncelleþtirmeleri

Dell Destek Web Sitesi — support.dell.com

NOT: Uygun destek sitesini görmek için 
bölgenizi seçin.

NOT: Kurumsal, resmi ve akademik 
müþterilerimiz de premier.support.dell.com 
adresindeki özel Dell Premier Support web 
sitesini kullanabilirler.

Ne Arýyorsunuz? Aradýðýnýzý Burada Bulun
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• Desktop System Software (DSS – 
Masaüstü Sistem Yazýlýmý)— 
Bilgisayarýnýzýn iþletim sistemini 
yeniden yüklerseniz, DSS yardýmcý 
programýný da yeniden yüklemeniz 
gerekir. DSS iþletim sisteminize kritik 
güncelleþtirmeler ve Dell™ 3,5 inç 
USB disket sürücüleri, optik 
sürücüler ve USB aygýtlarý için destek 
saðlar. DSS, Dell bilgisayarýnýzýn 
doðru çalýþmasý için gereklidir. 
Yazýlým, bilgisayarýnýzý ve iþletim 
sisteminizi otomatik olarak 
algýlayarak, yapýlandýrmanýza uygun 
güncelleþtirmeleri yükler.

Desktop System Software uygulamasýný 
yüklemek için:

1 support.dell.com adresine gidin ve 
Drivers and Downloads öðesini 
týklatýn.

2 Modeli Seç'i týklatýn.
3 Ürün modelinizi seçin ve Onayla'yý 

týklatýn veya bir service tag numarasý 
girin ve Git'i týklatýn.

4 Sistem Yardýmcý Programlarý'ný týklatýn.
5 Dell - Yardýmcý Program altýnda 

Desktop System Software seçeneðini 
týklatýn ve Þimdi Yükle'yi týklatýn.

6 Sürücüyü çalýþtýrmak için Çalýþtýr'ý 
týklatýn veya sürücüyü bilgisayarýnýza 
kaydetmek için Kaydet'i týklatýn.

NOT: Seçimlerinize baðlý olarak 
support.dell.com kullanýcý arabirimi farklýlýk 
gösterebilir.

NOT: Sahip olduðunuz masaüstü modeli için 
DSS mevcut olabilir veya olmayabilir.

• Windows® iþletim sisteminizi nasýl 
kullanýrsýnýz

• Program ve dosyalarla nasýl çalýþýrým

• Masaüstümü nasýl kiþiselleþtiririm

Windows Yardým ve Destek
1 Windows Yardým ve Destek'e eriþmek 

için:

• Windows XP'de, Baþlat düðmesini 
týklatýn ve ardýndan Yardým ve Destek 
öðesini týklatýn.

• Windows Vista®'da Windows Vista 
Baþlat düðmesini  ve Yardým ve 
Destek'i týklatýn.

2 Sorununuzu belirten bir sözcük veya 
tümcecik girin ve ok simgesini týklatýn.

3 Sorununuzu açýklayan konuyu týklatýn.

4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ne Arýyorsunuz? Aradýðýnýzý Burada Bulun
Bilgi Bulma 13



14 Bilgi Bulma



1
Bilgisayarýnýzýn Kurulumu ve 
Kullanýmý

Bilgisayarýn Önden Görünümü 

Inspiron 530/530a/530c
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1 Servis Etiketi (arkaya 
doðru kasanýn üst kýsmýna 
yerleþtirilmiþtir)

Dell Destek web sitesine eriþiminiz ya da teknik 
desteði aradýðýnýzda bilgisayarýnýzý tanýtmak için 
Servis etiketi'ni kullanýn.

2 CD/DVD sürücüsü Bir CD/DVD çalmak/oynatmak için CD/DVD 
sürücüsü kullanýn. 

3 CD/DVD çýkartma düðmesi CD veya DVD sürücüsünden bir diski çýkartmak 
için basýn.

4 isteðe baðlý CD/DVD 
sürücüsü

Ýsteðe baðlý bir CD/DVD sürücüsü içerebilir.

5 isteðe baðlý CD/DVD 
çýkartma düðmesi

Ýsteðe baðlý CD veya DVD sürücüsünden bir 
diski çýkartmak için basýn.

6 USB 2.0 konektörleri (4) Ön USB konektörlerini oyun kollarý veya 
kameralar ya da önyüklenebilir USB aygýtlarý gibi 
ara sýra baðladýðýnýz aygýtlar için kullanýn (bir USB 
aygýtýndan önyükleme hakkýnda daha fazla bilgi 
için bkz. "System Setup Seçenekleri" sayfa 189). 
Yazýcýlar ve klavyeler gibi normalde baðlý kalan 
aygýtlar için arka USB konektörlerini kullanmanýz 
önerilir.

7 IEEE 1394 konektörü 
(isteðe baðlý)

Dijital video kameralar gibi yüksek hýza sahip 
veri multimedya aygýtlarýný takýn.

8 kulaklýk konektörü Kulaklýklarý ve hoparlör türlerinin çoðunu 
baðlamak için kulaklýk konektörünü kullanýn.

9 güç düðmesi,
güç ýþýðý

Bilgisayarý açmak için güç düðmesine basýn. Bu 
düðmenin ortasýndaki ýþýk güç durumunu gösterir. 
Daha fazla bilgi için bkz. "Denetimler ve Iþýklar" 
sayfa 185.

 DÝKKAT: Veri kaybýný önlemek için, bilgisayarý 
güç düðmesini kullanarak kapatmayýn. Bunun 
yerine, iþletim sisteminden kapatýn.

10 sürücü etkinlik ýþýðý Sürücü faaliyet ýþýðý, bilgisayar sabit diskten veri 
okurken veya sabit diske veri yazarken yanar. Iþýk, 
CD çalar gibi bir aygýt çalýþýrken de yanabilir.

11 ön panel kapaðý týrnaðý FlexBay sürücüsü, dört adet Universal Seri 
Veriyolu (USB) konektörünü, bir adet kulaklýk 
konektörünü ve bir adet mikrofon konektörünü 
örtmek için ön panel kapaðý týrnaðýný yukarý 
doðru kaldýrýn.
16 Bilgisayarýnýzýn Kurulumu ve Kullanýmý



Inspiron 530b/530d

12 mikrofon konektörü Bir ses veya telefon programýna ses veya müzik 
giriþi için kiþisel bilgisayar mikrofonu takmak 
için mikrofon konektörünü kullanýn. 
Ses kartý bulunan bilgisayarlarda, mikrofon 
konektörü kartýn üzerindedir.

13 FlexBay sürücüsü Ýsteðe baðlý bir disket sürücü veya isteðe baðlý 
bir Medya Kart Okuyucu içerebilir.

14 CD/DVD sürücüsü paneli Bu panel CD/DVD sürücüsünü örter. 
(Açýk konumda gösterilmiþtir)
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1 Servis Etiketi (arkaya 
doðru kasanýn üst kýsmýna 
yerleþtirilmiþtir)

Dell Destek web sitesine eriþiminiz ya da teknik 
desteði aradýðýnýzda bilgisayarýnýzý tanýtmak için 
Servis etiketi'ni kullanýn.

2 CD/DVD sürücüsü Bir CD/DVD çalmak/oynatmak için CD/DVD 
sürücüsü kullanýn. 

3 CD/DVD çýkartma düðmesi CD veya DVD sürücüsünden bir diski çýkartmak 
için basýn.

4 isteðe baðlý CD/DVD 
sürücüsü

Ýsteðe baðlý bir CD/DVD sürücüsü içerebilir.

5 isteðe baðlý CD/DVD 
çýkartma düðmesi

Ýsteðe baðlý CD veya DVD sürücüsünden bir 
diski çýkartmak için basýn.

6 USB 2.0 konektörleri (2) Ön USB konektörlerini oyun kollarý veya 
kameralar ya da önyüklenebilir USB aygýtlarý gibi 
ara sýra baðladýðýnýz aygýtlar için kullanýn (bir USB 
aygýtýndan önyükleme hakkýnda daha fazla bilgi 
için bkz. "System Setup Seçenekleri" sayfa 189). 
Yazýcýlar ve klavyeler gibi normalde baðlý kalan 
aygýtlar için arka USB konektörlerini kullanmanýz 
önerilir.

7 IEEE 1394 konektörü 
(isteðe baðlý)

Dijital video kameralar gibi yüksek hýza sahip 
veri multimedya aygýtlarýný takýn.

8 kulaklýk konektörü Kulaklýklarý ve hoparlör türlerinin çoðunu 
baðlamak için kulaklýk konektörünü kullanýn.

9 güç düðmesi,
güç ýþýðý

Bilgisayarý açmak için güç düðmesine basýn. Bu 
düðmenin ortasýndaki ýþýk güç durumunu 
gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. "Denetimler 
ve Iþýklar" sayfa 185.

 DÝKKAT: Veri kaybýný önlemek için, bilgisayarý 
güç düðmesini kullanarak kapatmayýn. Bunun 
yerine, iþletim sisteminden kapatýn.

10 sürücü etkinlik ýþýðý Sürücü faaliyet ýþýðý, bilgisayar sabit diskten veri 
okurken veya sabit diske veri yazarken yanar. Iþýk, 
CD çalar gibi bir aygýt çalýþýrken de yanabilir.

11 ön panel kapaðý týrnaðý FlexBay sürücüsü, dört adet Universal Seri 
Veriyolu (USB) konektörünü, bir adet kulaklýk 
konektörünü ve bir adet mikrofon konektörünü 
örtmek için ön panel kapaðý týrnaðýný yukarý 
doðru kaldýrýn.
18 Bilgisayarýnýzýn Kurulumu ve Kullanýmý



Bilgisayarýn Arkadan Görünümü

Inspiron 530/530a/530c

12 mikrofon konektörü Bir ses veya telefon programýna ses veya müzik 
giriþi için kiþisel bilgisayar mikrofonu takmak 
için mikrofon konektörünü kullanýn. 
Ses kartý bulunan bilgisayarlarda, mikrofon 
konektörü kartýn üzerindedir.

13 FlexBay sürücüsü Ýsteðe baðlý bir disket sürücü veya isteðe baðlý 
bir Medya Kart Okuyucu içerebilir.

14 CD/DVD sürücüsü paneli Bu panel CD/DVD sürücüsünü örter. 
(Açýk konumda gösterilmiþtir)
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4
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 UYARI: Sistem havalandýrmalarýnýn hiçbirinin engellenmemesini saðlayýn. 
Engellenmeleri, ciddi ýsý problemlerine yol açabilir.

1 güç konektörü Güç kablosu takýlýr.

2 voltaj seçim anahtarý Voltaj deðerini seçmek için.

3 güç kaynaðý ýþýðý Güç kaynaðý için güç kullanýlabilirliðini gösterir.

4 arka panel konektörleri USB, ses ve diðer aygýtlarý uygun konektöre 
takýn. Daha fazla bilgi için bkz. "Arka Panel 
Konektörleri" sayfa 22.

5 kart yuvalarý Takýlý her PCI ve PCI Express kartý için eriþim 
konektörleri.

6 kilit halkalarý Asma kilit bilezikleri piyasada satýlan hýrsýzlýk 
önleyici aygýtlarýn takýlabilmesini saðlar. Asma 
kilit bilezikleri bilgisayar kapaðýný bir asma kilit 
aracýlýðýyla kasaya baðlamanýza izin vererek, 
bilgisayarýn iç kýsmýna izinsiz olarak eriþilmesini 
önler. Asma kilit bileziklerini kullanmak için, 
piyasada satýlan bir asma kilidi bileziklerden 
geçirin ve kilitleyin.

7 güvenlik kablosu yuvasý Güvenlik kablosu yuvasý, piyasada satýlan ve 
bilgisayarýn çalýnmasýna karþý koruma saðlayan 
cihazý baðlamak için kullanýlýr. Daha fazla bilgi 
için, aygýtla birlikte verilen yönergelere bakýn.
20 Bilgisayarýnýzýn Kurulumu ve Kullanýmý



Inspiron 530b/530d
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Arka Panel Konektörleri

Inspiron 530/530a/530c

1 güç konektörü Güç kablosu takýlýr.

2 voltaj seçim 
anahtarý

Voltaj deðerini seçmek için.

3 güç kaynaðý ýþýðý Güç kaynaðý için güç kullanýlabilirliðini gösterir.

4 arka panel 
konektörleri

USB, ses ve diðer aygýtlarý uygun konektöre takýn. Daha 
fazla bilgi için bkz. "Arka Panel Konektörleri" sayfa 22.

5 kart yuvalarý Takýlý her PCI ve PCI Express kartý için eriþim 
konektörleri.

6 kilit halkalarý Asma kilit bilezikleri piyasada satýlan hýrsýzlýk önleyici 
aygýtlarýn takýlabilmesini saðlar. Asma kilit bilezikleri 
bilgisayar kapaðýný bir asma kilit aracýlýðýyla kasaya 
baðlamanýza izin vererek, bilgisayarýn iç kýsmýna izinsiz 
olarak eriþilmesini önler. Asma kilit bileziklerini 
kullanmak için, piyasada satýlan bir asma kilidi 
bileziklerden geçirin ve kilitleyin.

7 güvenlik kablosu 
yuvasý

Güvenlik kablosu yuvasý, piyasada satýlan ve bilgisayarýn 
çalýnmasýna karþý koruma saðlayan cihazý baðlamak için 
kullanýlýr. Daha fazla bilgi için, aygýtla birlikte verilen 
yönergelere bakýn.
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1 að etkinlik ýþýðý Bilgisayar að verileri iletirken veya alýrken bu ýþýk sarý 
renkte yanýp söner. Yüksek hacimli að trafiði, bu ýþýðýn 
sürekli "açýk" durumda görünmesine yol açabilir.

2 að baðdaþtýrýcýsý 
konektörü

Bilgisayarýnýzý aða veya geniþ bant aygýtýna baðlamak 
için, að kablosunun bir ucunu að baðlantý noktasýna 
veya að veya geniþ bant aygýtýnýza baðlayýn. Að 
kablosunun diðer ucunu bilgisayarýnýzýn arka 
panelindeki að adaptörü konektörüne takýn. Að 
kablosu tam olarak yerine oturduðunda bir týk sesi 
duyarsýnýz.
NOT: Að konektörüne telefon kablosu takmayýn.

Að konektörü kartý bulunan bilgisayarlarda, karttaki 
konektörü kullanýn.
Aðýnýz için Kategori 5 kablo ve konektör kullanmanýz 
önerilir. Kategori 3 kablo kullanmanýz gerekiyorsa, 
güvenilir çalýþmasýný saðlamak için að hýzýný 10 Mb/sn’ye 
zorlayýn.

3 baðlantý bütünlüðü 
ýþýðý

• Yeþil ýþýk — 10/100 Mb/sn að ve bilgisayar arasýnda iyi bir 
baðlantý var.

• Kapalý — Bilgisayar aða fiziksel bir baðlantý 
algýlayamadý.

4 merkez/subwoofer 
konektörü

Bir hoparlörü Alçak Frekans Efektleri (LFE) ses 
kanalýna baðlamak için turuncu konektörü kullanýn. 
LFE ses kanalý, yalnýzca 80 Hz ve altýndaki alçak frekans 
bilgisi taþýyan dijital surround ses düzeni içerisinde yer 
alýr. LFE kanalý oldukça düþük bas geniþletmesini 
saðlamak üzere bir subwoofer'ý yönetir. Subwoofer 
kullanmayan sistemler surround ses kurulumunda LFE 
bilgilerini ana hoparlöre yönlendirebilirler.

5 giriþ konektörü Kaset çalar, CD oynatýcý veya VCR gibi kayýt/çalma 
aygýtlarý baðlamak için mavi renkli giriþ konektörünü 
kullanýn.
Ses kartý bulunan bilgisayarlarda, karttaki konektörü 
kullanýn.
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6 ön Sol/Sað çýkýþ 
konektörü

Kulaklýk ve entegre ampliye sahip çoðu hoparlörü 
baðlamak için yeþil renkli çýkýþ konektörünü (entegre 
ses özellikli bilgisayarlarda bulunur) kullanýn.
Ses kartý bulunan bilgisayarlarda, karttaki konektörü 
kullanýn.

7 mikrofon Bir ses veya telefon programýna ses veya müzik giriþi 
için kiþisel bilgisayar mikrofonu takmak için pembe 
konektörünü kullanýn.
Ses kartý bulunan bilgisayarlarda, mikrofon konektörü 
kartýn üzerindedir.

8 yan Sol/Sað 
surround konektörü

7.1 hoparlöre sahip bilgisayarlar için zenginleþtirilmiþ 
surround ses saðlamak için gri konektörü kullanýn.
Ses kartý bulunan bilgisayarlarda, mikrofon konektörü 
kartýn üzerindedir.

9 arka L/R çevre 
konektörü

Siyah surround ses konektörünü çok kanallý 
hoparlörleri baðlamak için kullanýn.

10 USB 2.0 
konektörleri (4)

Yazýcýlar ve klavyeler gibi normalde baðlý kalan aygýtlar 
için arka USB konektörlerini kullanýn.

Oyun kollarý veya kameralar gibi fazla sýklýkla 
kullanmadýðýnýz aygýtlarý baðlamak için ön USB 
konektörlerini kullanmanýz önerilir.

11 VGA video 
konektörü

Monitörün VGA kablosunu bilgisayar üzerindeki VGA 
konektörüne baðlayýn.

Ekran kartý bulunan bilgisayarlarda, karttaki konektörü 
kullanýn.
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Inspiron 530b/530d

1 að etkinlik ýþýðý Bilgisayar að verileri iletirken veya alýrken bu ýþýk sarý 
renkte yanýp söner. Yüksek hacimli að trafiði, bu ýþýðýn 
sürekli "açýk" durumda görünmesine yol açabilir.

2 að baðdaþtýrýcýsý 
konektörü

Bilgisayarýnýzý aða veya geniþ bant aygýtýna baðlamak 
için, að kablosunun bir ucunu að baðlantý noktasýna 
veya að veya geniþ bant aygýtýnýza baðlayýn. Að 
kablosunun diðer ucunu bilgisayarýnýzýn arka 
panelindeki að adaptörü konektörüne takýn. Að 
kablosu tam olarak yerine oturduðunda bir týk sesi 
duyarsýnýz.
NOT: Að konektörüne telefon kablosu takmayýn.

Að konektörü kartý bulunan bilgisayarlarda, karttaki 
konektörü kullanýn.
Aðýnýz için Kategori 5 kablo ve konektör kullanmanýz 
önerilir. Kategori 3 kablo kullanmanýz gerekiyorsa, 
güvenilir çalýþmasýný saðlamak için að hýzýný 10 Mb/sn’ye 
zorlayýn.

3 baðlantý bütünlüðü 
ýþýðý

• Yeþil ýþýk — 10/100 Mb/sn að ve bilgisayar arasýnda iyi bir 
baðlantý var.

• Kapalý — Bilgisayar aða fiziksel bir baðlantý 
algýlayamadý.

1 2 3

78

6

4

5
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4 giriþ konektörü / 
surround çýkýþ

Kaset çalar, CD oynatýcý veya VCR gibi kayýt/çalma 
aygýtlarý baðlamak için mavi renkli giriþ konektörünü 
kullanýn.
Ses kartý bulunan bilgisayarlarda, karttaki konektörü 
kullanýn.

NOT: Bu konektörü 5.1 - Kanal'a ayarlamak için, bkz. "Ses 
Konektörlerinin 5.1-Kanal için Ayarlanmasý" sayfa 33.

5 ön Sol/Sað çýkýþ 
konektörü

Kulaklýk ve entegre ampliye sahip çoðu hoparlörü 
baðlamak için yeþil renkli çýkýþ konektörünü (entegre 
ses özellikli bilgisayarlarda bulunur) kullanýn.
Ses kartý bulunan bilgisayarlarda, karttaki konektörü 
kullanýn.

6 mikrofon konektörü 
/ merkez / sub 
woofer hoparlör 
çýkýþý

Bir ses veya telefon programýna ses veya müzik giriþi 
amaçlý kiþisel bilgisayar mikrofonu takmak için pembe 
konektörünü kullanýn.
Ses kartý bulunan bilgisayarlarda, mikrofon konektörü 
kartýn üzerindedir.
NOT: Bu konektörü 5.1 - Kanal'a ayarlamak için, bkz. "Ses 
Konektörlerinin 5.1-Kanal için Ayarlanmasý" sayfa 33.

7 USB 2.0 
konektörleri (4)

Yazýcýlar ve klavyeler gibi normalde baðlý kalan aygýtlar 
için arka USB konektörlerini kullanýn.

Oyun kollarý veya kameralar gibi fazla sýklýkla 
kullanmadýðýnýz aygýtlarý baðlamak için ön USB 
konektörlerini kullanmanýz önerilir.

8 VGA video 
konektörü

Monitörün VGA kablosunu bilgisayar üzerindeki VGA 
konektörüne baðlayýn.

Ekran kartý bulunan bilgisayarlarda, karttaki konektörü 
kullanýn.
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Bilgisayarýnýzý Bir Kasa Ýçine Kurma
Bilgisayarýnýzýn bir kasa içine kurulmasý hava akýþýný önleyebilir ve 
bilgisayarýnýzýn aþýrý ýsýnmasýna yol açarak performansýný etkileyebilir. 
Bilgisayarýnýzý bir kasa içerisine kurarken aþaðýdaki yönergeleri izleyin:

 DÝKKAT: Bu Kullanýcý El Kitabýnda belirtilen çalýþma sýcaklýðý özellikleri çalýþma 
ortamýnýn maksimum sýcaklýðýný yansýtýr. Bilgisayarýnýzý bir kasa içine kurarken odanýn 
ortam sýcaklýðýnýn da dikkate alýnmasý gerekir. Örneðin genel oda sýcaklýðý 25° C (77° F) 
ise, bilgisayarýnýzda belirtilen özelliklere baðlý olarak bilgisayarýnýz maksimum çalýþma 
sýcaklýðýna eriþmeden önce, yalnýzca 5° ila 10° C (9° ila 18° F) sýcaklýk marjýnýz vardýr. 
Bilgisayarýnýzýn teknik özellikleri hakkýnda bilgi için, bkz. "Özellikler" sayfa 179. 

• Düzgün hava dolaþýmýný saðlamak için, bilgisayarýn havalandýrma 
taraflarýnda en az 10,2 cm (4 inç) boþ alan býrakýn.

• Kasanýzýn kapaklarý varsa, bunlarýn kasaya (önden ve arkadan) en az 
%30 hava akýþýný saðlayacak türde olmalarý gerekir.

• Bilgisayarýnýz masanýn köþesine ya da bir masa altýna kuruluyorsa, 
düzgün hava dolaþýmýný saðlamak için bilgisayarýnýzýn arkasý ve duvar 
arasýnda en az 5,1 cm (2 inç) boþ alan býrakýn.
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• Bilgisayarýnýzý hava akýmýna izin vermeyen bir kasa içine kurmayýn. 
Hava dolaþýmýnýn önlenmesi bilgisayarýnýzýn aþýrý ýsýnmasýna yol 
açarak performansýný etkileyebilir.
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Yazýcýyý Kurma
 DÝKKAT: Bir yazýcýyý bilgisayara baðlamadan önce iþletim sistemi kurulumunu 

tamamlayýn.

Kurulum bilgilerinin yanýnda aþaðýdaki iþlemlerin yapýlýþý için yazýcýyla 
birlikte verilen belgelere bakýn:

• Güncelleþtirilmiþ sürücüleri alma ve yükleme.

• Yazýcýyý bilgisayara baðlama.

• Kaðýt yerleþtirme ve toner ya da mürekkep kartuþu yükleme.

Teknik destek için yazýcýnýn kullanýcý el kitabýna baþvurun veya yazýcý 
üreticisiyle baðlantý kurun. 

Yazýcý Kablosu
Yazýcýnýz bilgisayarýnýza bir USB kablosuyla veya paralel kabloyla 
baðlanabilir. Yazýcýnýz yazýcý kablosuyla birlikte verilmeyebilir, bu 
nedenle ayrýca bir kablo satýn alýrsanýz, kablonun yazýcýnýzla ve 
bilgisayarýnýzla uyumlu olduðundan emin olun. Bilgisayarýnýzý satýn 
aldýðýnýz sýrada bir yazýcý kablosu da aldýysanýz, kablo bilgisayarýn nakliye 
kutusuyla birlikte gelebilir. 

Bir USB Yazýcýsýný Baðlama

 NOT: USB aygýtlarýný bilgisayar açýkken baðlayabilirsiniz.

1 Zaten yapmadýysanýz, iþletim sistemi kurulumunu tamamlayýn.

2 USB yazýcý kablosunu bilgisayarýn ve yazýcýnýn üzerindeki USB 
konektörlerine takýn. USB konektörleri tek yönlü baðlanýr.
Bilgisayarýnýzýn Kurulumu ve Kullanýmý 29



3 Yazýcýyý, sonra bilgisayarý açýn. 

4 Bilgisayarýnýzýn iþletim sistemine göre, yazýcý sürücüsünü kurmanýz 
için size yardýmcý olacak bir yazýcý sihirbazý bulunabilir:

Bilgisayarýnýzda çalýþan Microsoft® Windows® XP iþletim sistemiyse ve 
Yeni Donaným Ekle Sihirbazý penceresi belirirse, Ýptal'i týklatýn.

Bilgisayarýnýzda çalýþan Windows Vista® iþletim sistemiyse, Windows 
Vista baþlat düðmesini  týklatýn ve Yazýcý Ekleme Sihirbazýný 
baþlatmak için Að → Yazýcý Ekle'yi týklatýn.

5 Gerekirse yazýcý sürücüsünü yükleyin. Bkz. "Sürücüleri ve Yardýmcý 
Programlarý Yeniden Yükleme" sayfa 95 ve yazýcýnýzla birlikte verilen 
belgeler.

1 Bilgisayardaki USB 
konektörü

2 Yazýcýdaki USB 
konektörü

3 USB yazýcý 
kablosu

2

1

3
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CD ve DVD'lerin Oynatýlmasý
 DÝKKAT: CD veya DVD tepsisini açarken veya kapatýrken aþaðý doðru bastýrmayýn. 

Sürücüyü kullanmadýðýnýz süre içinde tepsiyi kapalý tutun.

 DÝKKAT: CD veya DVD oynatýrken bilgisayarýnýzý hareket ettirmeyin.

1 Sürücünün önündeki çýkarma düðmesine basýn.

2 Diski, etiket tarafý yukarý gelecek þekilde tepsinin ortasýna yerleþtirin.

3 Çýkarma düðmesine basýn veya tepsiyi hafifçe iterek kapatýn.

CD'leri veri saklamak, müzik CD'si oluþturmak veya CD'leri kopyalamak 
üzere biçimlendirmek için, bilgisayarýnýzla birlikte gelen CD yazýlýmýna 
bakýn.

 NOT: CD oluþtururken bütün telif hakký kanunlarýna uyduðunuzdan emin olun.

Bir CD oynatýcý aþaðýdaki temel düðmeleri içerir:

Oynat

Geçerli parçada geri git

Duraklat

Geçerli parçada ileri git

Durdurma

Önceki parçaya git

Çýkart

Sonraki parçaya git
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Bir DVD oynatýcý aþaðýdaki temel düðmeleri içerir:

CD veya DVD'leri nasýl çalacaðýnýz hakkýnda daha fazla bilgi için, CD veya 
DVD oynatýcý üzerindeki Yardým düðmesine týklatýn (varsa).

Ses Seviyesini Ayarlama

 NOT: Hoparlörler kapatýldýðýnda, oynatýlan CD veya DVD'yi duyamazsýnýz.

Microsoft® Windows® XP:

1 Baþlat'a týklatýn, Denetim Masasý → Sesler,  ve ardýndan Ses Aygýtlarý 
öðesine týklatýn.

2 Ses sekmesi altýndan, ses þiddetini ayarlamak için aygýt ses düðmesini 
týklatarak sürükleyin. 

Windows Vista®:

1 Baþlat  simgesine týklatýn, Denetim Masasý → Donaným ve Ses → 
Ses seçeneðine ilerleyin ve ardýndan Sistem Sesini Ayarla öðesine 
týklatýn.

2 Ses Düzeyi Karýþtýrýcý penceresinde, Hoparlörler sütunundaki çubuða 
týklatýn ve sürükleyerek ses þiddetini artýrýn ya da azaltýn.

Durdurma

Geçerli bölümü yeniden baþlat

Oynat

Hýzlý ileri sar

Duraklat

Hýzlý geri sar

Duraklat modundayken tek bir çerçeve 
ilerle

Sonraki baþlýða veya bölüme git

Geçerli baþlýðý veya bölümü sürekli olarak 
yürüt

Önceki baþlýða veya bölüme git

Çýkart
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Ses Konektörlerinin 5.1-Kanal için Ayarlanmasý

 NOT: Aþaðýdaki uygulama yalnýzca Inspiron 530b/530d için geçerlidir.

Windows XP:
1 Baþlat'a týklatýn,  Denetim Masasý → Sesler → Ses aygýtlarý→ Ses 

öðesine ilerleyin.
2 Hoparlör ayarlarý altýndan Geliþmiþ öðesine týklatýn.
3 Hoparlör ayarlarý altýndan Surround ses 5.1 ayarlarý öðesini seçin.

Windows Vista:

1 Baþlat  simgesine týklatýn, Denetim Masasý → Donaným ve Ses → 
Ses öðesine ilerleyin.

2 Çalma sekmesi altýndan Hoparlörler/Kulaklýklar öðesini seçin. 
Yapýlandýr öðesine týklatýn ve 5.1 Surround öðesini seçin. Ýleri'yi týklatýn.

3 Hoparlör ayarlarý altýndan, Ýsteðe baðlý hoparlörler onay kutusunu 
seçerek yapýlandýrmanýzý özelleþtirin. Ýleri'yi týklatýn.

4 Tam aralýklý hoparlörler öðesine ait onay kutularýný seçin. Ýleri → Son 
öðesini týklatýn.

Resmi Ayarlama
Bir hata mesajý geçerli çözünürlük ve renk derinliði için çok fazla bellek 
kullanýldýðýný ve DVD'nin oynatýlmasýný engellediðini bildirirse, görüntü 
özelliklerini ayarlayýn:
Windows XP:

1 Baþlat → Denetim Masasý → Görünüm ve Temalar'ý týklatýn.
2 Görev Seç... bölümünde Ekran çözünürlüðünü deðiþtir öðesini týklatýn.
3 Ekran çözünürlüðü bölümünde çözünürlük ayarýný azaltmak için 

çubuðu týklatýp sürükleyin.
4 Renk kalitesi bölümünde açýlan menüde Orta'yý týklatýn (16 bit) ve 

Tamam'ý týklatýn.

Windows Vista:

1 Baþlat  simgesine t ýklat ýn ,  Denetim Masasý ve ardýndan Görünüm 
ve Kiþiselleþtirme öðesine týklatýn.

2 Kiþiselleþtirme bölümünde Ekran Çözünürlüðünü Ayarla öðesini 
týklatýn.
Görüntü Özellikleri penceresi görünür.

3 Çözünürlük bölümünde çözünürlük ayarýný azaltmak için çubuðu 
týklatýp sürükleyin.

4 Renkler bölümünde açýlan menüde Orta'yý týklatýn (16 bit).
5 Tamam'ý týklatýn.
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CD ve DVD'leri Kopyalama
 NOT: CD veya DVD oluþtururken bütün telif hakký kanunlarýna uyduðunuzdan emin olun.

Bu bölüm yalnýz CD-RW, DVD+/-RW veya CD-RW/DVD (combo) sürücüsü 
bulunan bilgisayarlar için geçerlidir.

 NOT: Dell tarafýndan sunulan CD veya DVD sürücü türleri ülkeden ülkeye deðiþebilir.

Aþaðýdaki yönergelerde, bir CD veya DVD'nin tam kopyasýnýn nasýl 
alýnacaðý açýklanmaktadýr. Sonic DigitalMedia uygulamasýný 
bilgisayarýnýzda tutulan ses dosyalarýndan müzik CD'leri oluþturmak ya da 
önemli verileri yedeklemek gibi baþka amaçlar için de kullanabilirsiniz. 
Yardým için, Sonic DigitalMedia uygulamasýný açýn ve ardýndan pencerenin 
üst sað köþesindeki soru iþareti simgesini týklatýn.

CD veya DVD Kopyalama

 NOT: CD-RW/DVD combo sürücüler DVD ortamýna yazamaz. Bir CD-RW/DVD combo 
sürücünüz varsa ve kayýt sorunlarý yaþýyorsanýz, www.sonic.com adresindeki Sonic 
Support web sitesinde kullanýma hazýr yazýlým düzeltme eklerini kontrol edin.

Dell™ bilgisayarlarýna kurulu olan DVD yazabilir sürücüler DVD+/-R, 
DVD+/-RW ve DVD+R DL (çift katmanlý) ortamlarýna yazma ve okuma 
yapabilir, ancak DVD-RAM ve DVD-R DL ortamlarýna yazamaz ve 
okuyamaz.

 NOT: Çoðu ticari DVD'de telif hakký korumasý vardýr ve bunlar Sonic DigitalMedia 
kullanýlarak kopyalanamazlar.

1 Start  → Tüm Programlar → Sonic → DigitalMedia Projects → 
Copy → Disc Copy öðesine týklatýn.

2 CD veya DVD'yi kopyalamak için:

• Bir CD veya DVD sürücünüz varsa, ayarlarýn doðru olduðundan emin 
olun ve ardýndan Disc Copy (Disk Kopyalama) öðesini týklatýn. 
Bilgisayar kaynak CD veya DVD'nizi okur ve veriyi bilgisayarýnýzýn 
sabit sürücüsünde geçici bir klasöre kopyalar.
Sizden istendiðinde, sürücüye boþ bir CD veya DVD yerleþtirin ve 
Tamam'ý týklatýn.

• Ýki CD veya DVD sürücünüz varsa, kaynak CD veya DVD'yi 
yerleþtirdiðiniz sürücüyü seçin ve Disc Copy (Disk Kopyalama) 
öðesini týklatýn. Bilgisayar kaynak CD veya DVD'deki verileri boþ 
CD veya DVD'ye kopyalayacaktýr.

Kaynak CD veya DVD'nin kopyalanmasý bittiðinde, oluþturduðunuz 
CD veya DVD otomatik olarak çýkar.
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Boþ CD ve DVD'leri Kullanma
DVD yazabilir sürücüler yalnýzca hem CD hem DVD kayýt ortamýna 
yazabilirken, CD-RW sürücüleri yalnýzca CD kayýt ortamýna yazabilir 
(yüksek hýzlý CD-RW ortamý dahil).

Müzik kaydetmek ya da veri dosyalarýný kalýcý olarak saklamak için boþ 
CD-R'ler kullanýn. Bir CD-R oluþturduktan sonra, bu CD-R'ye yeniden 
yazamazsýnýz (Daha fazla bilgi için Sonic belgelerine bakýn). CD'ye 
yazmak ya da silmek, yeniden yazmak veya CD üzerindeki verileri 
güncellemek için boþ CD-RW diskleri kullanýn.

Boþ DVD+/-R ortamlarý çok büyük miktarlarda bilgiyi kalýcý olarak 
depolamak için kullanýlabilir. Bir DVD+/-R diski oluþturduktan sonra, bu 
disk oluþturmanýn son aþamasýnda "sonlandýrýlmýþ" ya da "kapatýlmýþsa" 
bu diske yeniden yazamazsýnýz. Diskteki bilgileri daha ileride silmek, 
yeniden yazmak ya da güncellemek istiyorsanýz, boþ DVD+/-RW'ler 
kullanýn.

CD Yazabilir Sürücüler

DVD Yazabilir Sürücüler

Ortam Türü Okuma Yazma Yeniden Yazýlabilir

CD-R Evet Evet Hayýr

CD-RW Evet Evet Evet

Ortam Türü Okuma Yazma Yeniden Yazýlabilir

CD-R Evet Evet Hayýr

CD-RW Evet Evet Evet

DVD+R Evet Evet Hayýr

DVD-R Evet Evet Hayýr

DVD+RW Evet Evet Evet

DVD-RW Evet Evet Evet

DVD+R DL Evet Evet Hayýr
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Yararlý Ýpuçlarý
• Yalnýzca Sonic DigitalMedia uygulamasýný baþlatýp bir DigitalMedia 

projesi açtýktan sonra dosyalarý bir CD-R ya da CD-RW'ye sürükleyip 
býrakmak için Microsoft® Windows® Gezginini kullanýn.

• Normal stereolarda çalmak istediðiniz müzik CD'leri oluþturmak için 
CD-R'larý kullanýn. CD-RW'ler çoðu ev ya da araba stereo aygýtlarda 
çalmaz.

• Sonic DigitalMedia ile ses DVD'leri oluþturamazsýnýz.

• Müzik MP3 dosyalarý yalnýzca MP3 çalarlarda ya da MP3 yazýlýmý yüklü 
bilgisayarlarda çalýnabilir. 

• Ev tiyatro sistemlerinde kullanýlan ticari olarak alabileceðiniz DVD 
oynatýcýlar bütün DVD biçimlerini desteklemeyebilir. DVD oynatýcýnýz 
tarafýndan desteklenen biçimlerin listesi için, DVD oynatýcýnýzla 
sunulan belgelere bakýn ya da üreticiye baþvurun.

• Boþ bir CD-R ya da CD-RW'i maksimum kapasitesinde yakmayýn; 
örneðin, 650 MB'lýk bir CD'ye 650 MB'lýk bir dosya kopyalamayýn. CD-
RW sürücü kaydý sonlandýrabilmek için 1–2 MB boþ yere ihtiyaç duyar. 

• CD kayýt tekniklerini öðrenene kadar CD kayýt pratiði yapmak üzere 
boþ bir CD-RW kullanýn. Bir hata yaparsanýz, CD-RW'deki verileri silip 
yeniden deneyebilirsiniz. Projeyi kalýcý olarak boþ bir CD-R'a 
kaydetmeden önce müzik dosyalarýný test etmek için boþ CD-RW'ler 
kullanabilirsiniz. 

• Ek bilgi için www.sonic.com adresindeki Sonic web sitesine bakýn.

Bir Ortam Kartý Okuyucusu Kullanma (Ýsteðe Baðlý)
Medya Kart Okuyucusunu bilgisayarýnýza doðrudan veri aktarmak için 
kullanýn.

Medya Kart Okuyucusu aþaðýdaki bellek tiplerini destekler: 

• xD-Resim Kartý

• SmartMedia (SMC)

• CompactFlash kartý Tip I ve II (CF I/II)

• MicroDrive Kartý

• SecureDigital Kartý (SD)

• MultiMedyaKartý (MMC)

• Memory Stick (MS/MS Pro)
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Medya Kart Okuyucusu hakkýnda daha fazla bilgi için, bkz. "Ortam Kart 
Okuyucusu Takma" sayfa 152.

Medya Kart Okuyucuyu kullanmak için:

1 Doðru yönde yerleþtirebilmek için medyayý veya kartý kontrol edin.

2 Medyayý veya kartý tamamen konektöre oturana kadar uygun yuvaya 
yerleþtirin. 

Dirençle karþýlaþýrsanýz, medya veya kartý zorlamayýn. Kartýn yönünü 
kontrol edip tekrar deneyin. 

1 xD-Resim Kartý ve 
SmartMedia (SMC) 

2 CompactFlash Tip I ve II (CF I/II) ve 
MicroDrive Kartý

3 Memory Stick (MS/MS Pro) 4 SecureDigital Kart (SD)/ 
MultiMediaCard (MMC)

1 3

4

2
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Çift Monitör Baðlama
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

Çift monitör destekleyen bir grafik kartý satýn aldýysanýz, monitörlerinizi 
baðlamak ve etkinleþtirmek için þu yönergeleri izleyin. Yönergeler iki 
monitörünüzü birden (her birini bir VGA konektöründen) nasýl 
baðlayacaðýnýzý, bir monitörü VGA konektöründen ve bir monitörü DVI 
konektöründen veya bir TV'yi nasýl baðlayacaðýnýzý gösterir.

 DÝKKAT: VGA konektörü olan iki monitörü baðlýyorsanýz, kabloyu baðlamak için isteðe 
baðlý DVI baðdaþtýrýcýnýzýn olmasý gerekir. Ýki düz ekran monitörü baðlýyorsanýz, en 
azýndan birinin bir VGA konektörü olmasý gerekir. Bir TV'yi baðlýyorsanýz, TV'ye ek olarak 
yalnýzca bir monitör (VGA veya DVI) baðlayabilirsiniz.

VGA Konektörüyle Çift Monitör Baðlama
1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

 NOT: Bilgisayarýnýzda tümleþik video varsa, iki monitörü de tümleþik video konektörüne 
baðlamayýn. Tümleþik video konektörü bir kapakla örtülüyse, monitörü takmak için 
kapaðý açmayýn, açarsanýz monitör çalýþmayacaktýr.

2 Ýki monitörden birini bilgisayarýn arkasýndaki VGA (mavi) konektöre 
baðlayýn.

3 Diðer monitörü isteðe baðlý DVI baðdaþtýrýcýsýna baðlayýn ve DVI 
baðdaþtýrýcýsýný bilgisayarýn arkasýndaki DVI (beyaz) konektörüne 
baðlayýn.
38 Bilgisayarýnýzýn Kurulumu ve Kullanýmý



Bir Monitörü VGA Konektörüyle Baðlama ve Bir Monitörü DVI Konektörüyle 
Baðlama

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Monitörün VGA konektörünü bilgisayarýn arkasýndaki VGA (mavi) 
konektöre baðlayýn.

3 Diðer monitörün DVI konektörünü bilgisayarýn arkasýndaki DVI 
(mavi) konektöre baðlayýn.

Bir TV Baðlama

 NOT: TV'nizi bilgisayarýnýza baðlamak için, çoðu tüketici elektronik maðazasýnda bulunan 
bir S-video kablosu satýn almanýz gerekir. Bilgisayarýnýzla birlikte verilmemiþtir.

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 S-video kablosunun bir ucunu bilgisayarýn arkasýndaki isteðe baðlý 
TV-OUT konektörüne baðlayýn.

1 isteðe baðlý DVI 
baðdaþtýrýcýsý

2 DVI (beyaz) konektörü

3 TV-OUT konektörü 4 VGA (mavi) konektörü

*Bilgisayarýnýzda bulunmayabilir

4

2*

1

3*
Bilgisayarýnýzýn Kurulumu ve Kullanýmý 39



3 S-video kablosunun diðer ucunu ise TV'nizdeki S-video giriþ konektörüne 
baðlayýn.

4 VGA veya DVI monitörünü baðlayýn.

Ekran Ayarlarýný Deðiþtirme
1 Monitörü (monitörleri) veya TV'yi baðladýktan sonra, bilgisayarý açýn.

Birincil monitörde Microsoft® Windows® masaüstü görüntülenir.

2 Ekran ayarlarýndan geniþletilmiþ masaüstü modunu etkinleþtirin. 
Geniþletilmiþ masaüstü modunda, görülebilir çalýþma alanýný etkin 
þekilde iki katýna çýkartarak bir ekrandan diðerine nesneleri 
sürükleyebilirsiniz.

Güç Yönetimi

Microsoft® Windows® XP Güç Yönetim Seçenekleri
Microsoft®Windows® XP güç yönetimi özellikleri bilgisayarýnýz açýkken 
ve siz kullanmýyorken harcanan elektrik miktarýný azaltabilir. Harcanan 
güç miktarýný, yalnýzca monitöre ya da yalnýzca sabit diske elektrik 
vererek azaltabilirsiniz veya bekleme modunu veya hazýrda bekletme 
modunu kullanarak tüm bilgisayarýn gücünü tasarruf edebilirsiniz. 
Bilgisayar güç tasarrufu modundan çýktýðýnda, bu moda girmeden önceki 
iþletim durumuna geri döner.

 NOT: Windows XP Professional, Windows XP Home Sürümünde bulunmayan güvenlik 
ve að özellikleri içerir. Bir Windows XP Professional bilgisayarý aða baðlandýðý zaman, 
belirli pencelerde güvenliðe ve aða iliþkin farklý seçenekler görünür.

 NOT: Bekleme ve uyku modlarýný etkinleþtirmek için yordamlar iþletim sisteminize göre 
deðiþebilir.

Bekleme Modu
Bekleme modu zaman aþýmý olarak bilinen, belirlenmiþ bir süreden 
sonra ekraný ve sabit sürücüyü kapatarak güçten tasarruf saðlar. 
Bilgisayar bekleme modundan çýktýðýnda, bekleme moduna girmeden 
önceki iþletim durumuna geri döner.

 DÝKKAT: Bilgisayarýnýz bekleme modundayken güç kaybý olursa veriler kaybolabilir.
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 DÝKKAT: Bilgisayarýnýzdaki ekran kartý PCI Express x16 yuvasýna takýlýdýr. Bu yuvada kart 
varsa ve s3 bekleme özelliðini desteklemeyen bir çevre birimi takarsanýz, bilgisayarýnýz 
bekleme moduna girmeyecektir.

Tanýmlanan bir hareketsizlik süresinden sonra bekleme modunun 
otomatik olarak etkinleþmesini ayarlamak için: 

1 Baþlat düðmesini ve ardýndan Denetim Masasý'ný týklatýn.

2 Bekleme ayarlarýný Güç Düzenleri sekmesi ve Geliþmiþ sekmesinden 
tanýmlayýn.

Bir hareketsizlik süresi geçmeden bekleme modunu derhal 
etkinleþtirmek için, Baþlat düðmesine týklatýn, Bilgisayarý Kapat ve 
ardýndan Bekle öðesine týklatýn.

Bekleme modundan çýkmak için, klavyeden bir tuþa basýn veya fareyi 
hareket ettirin.

Hazýrda Bekletme Modu
Uyku modu sistem verilerini sabit sürücüde ayrýlmýþ bir alana kopyalayýp, 
ardýndan bilgisayarý tamamen kapatarak güç tasarrufu saðlar. Bilgisayar 
uyku modundan çýktýðýnda masaüstü uyku moduna girmeden önceki 
iþletim durumuna geri yüklenir.

Uyku modunu etkinleþtirmek için:

1 Baþlat düðmesini ve ardýndan Denetim Masasý'ný týklatýn.

2 Güç Düzenleri, Geliþmiþ ve Hazýrda Beklet sekmelerinde hazýrda 
bekletme ayarlarýnýzý tanýmlayýn.

Uyku modundan çýkmak için, güç düðmesine basýn. Bilgisayarýn uyku 
modundan çýkmasý biraz zaman alabilir. Bilgisayar uyku modundayken 
ve klavye ile fare çalýþmadýðý için klavyede bir tuþa basýlmasý ya da farenin 
hareket ettirilmesi bilgisayarý uyku modundan çýkarmaz.

Uyku modu bilgisayarýnýzýn belleðindeki içeriðin tutulmasý için sabit 
sürücünüzde yeterli disk alanýna sahip özel bir dosyayý gerektirdiði için, 
bilgisayarýnýz gönderilmeden önce uygun boyutta bir uyku modu dosyasý 
oluþturulur. Bilgisayarýnýzýn sabit sürücüsü bozulursa, Windows XP uyku 
dosyasýný otomatik olarak yeniden oluþturur. 
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Güç Seçenekleri Özellikleri
Bekleme modu ayarlarýnýzý, uyku modu ayarlarýnýzý ve diðer güç 
ayarlarýnýzý Güç Seçenekleri Özellikleri penceresinde tanýmlayýn. Güç 
Seçenekleri Özellikleri penceresine ulaþmak için:

1 Baþlat düðmesini ve ardýndan Denetim Masasý'ný týklatýn.

2 Güç Düzenleri sekmesinde, Geliþmiþ sekmesinde ve Hazýrda Beklet 
sekmesinde güç ayarlarýnýzý tanýmlayýn.

Güç Düzenleri Sekmesi

Her standart güç ayarý bir düzen olarak adlandýrýlýr. Bilgisayarýnýzda 
kurulu olan standart Windows düzenlerinden birini seçmek isterseniz, 
Güç Düzenleri açýlan menüsünden bir düzen seçin. Her düzen için 
ayarlar, düzen adýnýn altýndaki alanlarda görünür. Her düzenin bekleme 
modunu, uyku modunu, bilgisayarýn kapatýlmasýný ve sabit sürücünün 
kapatýlmasýný baþlatmak için farklý ayarlarý vardýr.

 DÝKKAT: Eðer sabit sürücü zaman aþýmýný monitörün zaman aþýmýndan önceye 
ayarlarsanýz, bilgisayarýnýz kilitlenmiþ gibi görünebilir. Kurtarmak için klavyedeki herhangi 
bir tuþa basýn ya da fareyi týklatýn. Bu sorundan kaçýnmak için, her zaman monitör zaman 
aþýmýný sabit sürücüden önceye ayarlayýn.

Güç düzenleri açýlan menüsünde aþaðýdaki düzenler gösterilir:

• Her zaman açýk (varsayýlan) — Bilgisayarýnýzý güç tasarrufu yapmadan 
kullanmak isterseniz.

• Ev/Büro Masasý — Bilgisayarýnýzý ev veya büro bilgisayarý olarak 
kullanýyor ve en düþük güç tasarrufu özelliklerine gerek duyuyorsanýz.

• En Az Güç Yönetimi — Bilgisayarýnýzý en az güç tasarrufu ile 
kullanmak isterseniz.

• En Çok Pil— Bilgisayarýnýz taþýnabilir bir bilgisayarsa ve bilgisayarýnýzý 
uzun süreler boyunca pilden çalýþtýrýyorsanýz. 

Bir düzen için varsayýlan ayarlarý deðiþtirmek isterseniz Monitörü kapat, 
Sabit diskleri kapat, Sistem bekleme konumu ya da Sistemin hazýrda 
beklemesi alanlarýndaki açýlan menüleri týklatýn ve görüntülenen 
listeden bir zaman aþýmýný seçin. Bir düzen için zaman aþýmlarýnýn 
deðiþtirilmesi, eðer Farklý Kaydet düðmesini týklatýp deðiþtirilen düzen 
için yeni bir ad girmezseniz, bir düzeninin varsayýlan deðerini kalýcý 
olarak deðiþtirir.
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Geliþmiþ Sekmesi

Geliþmiþ sekmesi þunlarý saðlar:

• Hýzlý eriþim için güç seçenekleri simgesinin  Windows görev 
çubuðuna yerleþtirilmesi.

• Bilgisayar bekleme ya da uyku modundan çýkmadan önce bilgisayarýn 
Windows parolanýzý istemesi için ayarlanmasý.

• Güç düðmesinin bekleme modunu etkinleþtirmek, uyku modunu 
etkinleþtirmek ya da bilgisayarý kapatmak için programlanmasý.

Bu iþlevleri programlamak için, ilgili açýlan menüden bir seçeneði týklatýp 
Tamam düðmesini týklatýn.

Hazýrda Beklet Sekmesi

Hazýrda Beklet sekmesi uyku modunu etkinleþtirmenizi saðlar. Hazýrda 
bekleme modu ayarlarýný Güç Düzenleri sekmesinde tanýmlandýðý 
þekilde kullanmak isterseniz, Hazýrda Beklet sekmesindeki Hazýrda 
bekletmeyi etkinleþtir onay kutusunu týklatýn.
Güç yönetimi seçenekleri hakkýnda daha fazla bilgi için:

1 Baþlat düðmesine týklatýn, ardýndan Yardým ve Destek öðesine týklatýn.
2 Yardým ve Destek penceresinde Performans ve bakým seçeneðini 

týklatýn.
3 Performans ve bakým penceresinde, Bilgisayarýnýzda güç korumasý 

seçeneðini týklatýn.

Windows Vista®'daki Güç Yönetimi Seçenekleri
Windows Vista® güç yönetimi özellikleri bilgisayarýnýz açýkken ve siz 
kullanmýyorken harcanan elektrik miktarýný azaltacak þekilde 
tasarlanmýþtýr. Yalnýzca monitör veya sabit diski besleyecek þekilde gücü 
azaltabilirsiniz ve Windows Vista varsayýlan "kapanma" durumunu 
bekleme moduna ayarlayabilir ya da siz daha fazla enerji tasarrufu için 
hazýrda bekleme moduna ayarlayabilirsiniz.

Bilgisayar güç tasarrufu modundan çýktýðýnda (Bekleme veya Hazýrda 
Bekleme), Windows masaüstü bu moda girmeden önceki durumuna geri 
döner.

Windows Vista üç ana güç tasarruf moduna sahiptir: 

• Dengeli

• Güç Tasarrufu

• Yüksek Performans
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Dell bunlara bir dördüncüsünü eklemiþtir; Dell Tarafýndan Önerilen 
modu, güç yönetimi ayarlarýný müþterilerimizin büyük çoðunluðunun 
kullandýðý genel ayarlara uygun biçimde belirler. Bu aktif Güç Planý'dýr.

Bekleme Modu
Bekleme modu Windows Vista için varsayýlan "kapanma" modudur. 
Bekleme modu belli bir süre dolduðunda ekran ve sabit diski kapatarak 
güç tasarrufu saðlar. Bilgisayar bekleme modundan çýktýðýnda, bekleme 
moduna girmeden önceki iþletim durumuna geri döner.
Tanýmlanan bir hareketsizlik süresinden sonra bekleme modunun otomatik 
olarak etkinleþmesini ayarlamak için:

1 Baþlat  simgesine ve ardýndan Denetim Masasý'na týklatýn.
2 Sistem ve Bakým öðesine týklatýn.
3 Sistem ve Bakým altýndan Power Options öðesine týklatýn.

Bir sonraki iletiþim kutusu üç güç planýný gösterir, geçerli aktif plan en 
üstteki seçenek olan Dell Tarafýndan Önerilen'dir.
Ayrýca üç güç planý altýnda bir ek planlarý göster oku bulunur. Ýstediðiniz 
kadar güç tasarruf planýna sahip olabilirsiniz ancak bunlardan yalnýzca 
üçü gösterilir ve en üstteki aktif plandýr.
Bir hareketsizlik süresi geçmeden bekleme modunu derhal etkinleþtirmek 
için, Baþlat  simgesini ve ardýndan kapat simgesini týklatýn. Windows 
Vista Bekleme modunu varsayýlan kapanma durumu olarak belirler.
Bekleme modundan çýkmak için, klavyeden bir tuþa basýn veya fareyi 
hareket ettirin.

 DÝKKAT: Bilgisayarýnýz bekleme modundayken güç kaybý olursa veriler kaybolabilir. Windows 
Vista Karma Uyku modu adý verilen yeni bir özelliðe sahiptir - bu özellik veriyi bir dosyaya 
kaydeder ve ayný zamanda sistemi bekleme moduna alýr. Gücün kesilmesi durumunda, sistem 
verilerinizi sabit diskte tutar ve daha sonra kaldýðýnýz yerden devam etmenizi saðlar. Daha fazla 
bilgi için Yardým ve Destek öðesine gidin ve Karma Uyku öðesini aratýn. Karma Uyku, sistem 
beklemedeyse, ilk uyanma iþlemini gerçekleþtirir ayrýca sabit diskte saklayarak verilerinizi güven 
altýna alýr.

Hazýrda Bekletme Modu
Hazýrda bekletme modu sistem verilerini sabit sürücüde ayrýlmýþ bir alana 
kopyalayýp, ardýndan bilgisayarý tamamen kapatarak güç tasarrufu saðlar. 
Bilgisayar uyku modundan çýktýðýnda masaüstü uyku moduna girmeden 
önceki iþletim durumuna geri yüklenir. Karma Uyku özelliði etkinse, 
Windows Vista Hazýr Bekleme modunu kullanýcýdan saklayabilir. Daha fazla 
bilgi için Yardým ve Destek öðesine bakýn - Hazýr Bekleme öðesini aratýn.
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Hazýr bekleme modunu hemen etkinleþtirmek için (varsa):

1 Start  simgesini týklatýn ve ardýndan kilit simgesinin yanýndaki oku 
(sað yönü iþaret eden) týklatýn.

2 Listeden Hazýr Bekleme öðesini seçin.

Uyku modundan çýkmak için, güç düðmesine basýn. Bilgisayarýn uyku 
modundan çýkmasý biraz zaman alabilir. Bilgisayar hazýr bekleme 
modundayken klavye ve fare çalýþmadýðýndan, klavyede bir tuþa basýlmasý 
veya farenin hareket ettirilmesi bilgisayarý hazýr bekleme modundan 
çýkartmaz.

Uyku modu bilgisayarýnýzýn belleðindeki içeriðin tutulmasý için sabit 
sürücünüzde yeterli disk alanýna sahip özel bir dosyayý gerektirdiði için, 
bilgisayarýnýz gönderilmeden önce uygun boyutta bir uyku modu dosyasý 
oluþturulur. Bilgisayarýnýzýn sabit sürücüsü bozulursa, Windows Vista 
uyku dosyasýný otomatik olarak yeniden oluþturur.

Güç Planý Özellikleri
Bekleme modu ayarlarýnýzý, ekran modu ayarlarýnýzý, hazýr bekleme 
modu ayarlarýný (varsa) ve diðer güç ayarlarýný Güç Planý Özellikleri 
penceresinden belirleyin. Güç Planý Özellikleri penceresine ulaþmak 
için:

1 Baþlat  ve sonra Denetim Masasý'ný týklatýn.

2 Sistem ve Bakým öðesine týklatýn.

3 Sistem ve Bakým altýndan Power Options öðesine týklatýn.

Bu sizi ana Bir Güç Planý Seçin penceresine götürür.

4 Bir Güç Planý Seçin penceresinde, güç ayarlarýný deðiþtirebilir veya 
düzenleyebilirsiniz.

Bir plana ait varsayýlan ayarlarý deðiþtirmek için:

1 Baþlat  ve Denetim Masasý'ný týklatýn.

2 Kategori Seçin altýnda Sistem ve Bakým'ý týklatýn.

3 Sistem ve Bakým altýndan Power Options öðesine týklatýn.

Güç Seçenekleri iletiþim kutusunun sol yanýnda birkaç seçenek 
mevcuttur.
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Aþaðýdakilere benzer ayarlarý deðiþtirmek için mevcut güç planlarýnýn 
hemen altýndaki Plan Ayarlarýný Deðiþtir öðesine týklatýn:

• Uyanma sýrasýnda parola isteme.

• Güç düðmelerinin iþlevlerini seçme.

• Bir güç planý oluþturma (istediðiniz ayarý seçebilir ve burada özel bir 
güç planý oluþturabilirsiniz).

• Ekranýn ne zaman kapanacaðýný seçme.

• Bilgisayarýn ne zaman uyku moduna gireceðini seçme.

Geliþmiþ Sekmesi

Geliþmiþ sekmesi yukarýdaki temel ayarlar dýþýnda birçok farklý ayarý 
belirlemenize izin verir. Hangi ayarlarý deðiþtirmek istediðinizi bilmiyor 
ya da emin deðilseniz, bu ayarlarý varsayýlan deðerlerinde býrakýn. 
Geliþmiþ ayarlara eriþmek için:

1 Deðiþtirmek istediðiniz Güç Planý'ný seçin.

2 Plan adýnýn hemen altýndaki Plan Ayarlarýný Deðiþtir öðesine týklatýn.

3 Geliþmiþ Güç Ayarlarýný Deðiþtirin öðesini týklatýn.

 UYARI: Güç Seçenekleri, Geliþmiþ Ayarlar iletiþim kutusu içerisinde birçok farklý 
ayar bulunur. Ayarlarda deðiþiklik yaparken dikkatli olun.

Baþlat  öðesine týklatýn ve ardýndan geliþmiþ ayarlarýn yeteneklerini 
keþfetmek için Yardým ve Destek öðesine týklatýn.

SpeedStep™ Teknolojisinin Etkinleþtirilmesi
SpeedStep teknolojisi, elinizdeki göreve göre dinamik olarak çalýþma 
frekansýný ve voltajý ayarlayarak otomatik olarak bilgisayarýn iþlemci 
performansýný kontrol eder. Bir uygulama tam performans 
gerektirmediðinde önemli miktarda güç tasarrufu elde edilebilir. 
Performans, gerektiðinde maksimum iþlemci performansýnýn ve 
mümkün olduðunda otomatik güç tasarrufunun saðlanmasýyla daima 
esnek olmak üzere tasarlanmýþtýr.

Windows Vista, Intel Speedstep teknolojilerini otomatik olarak 
Dell Recommended (Dell'in Önerdiði), Balanced (Dengeli) ve Power 
Saver (Güç Tasarrufçusu) güç planlarýnda ayarlar. Bu, High Performance 
(Yüksek Performans) güç planýnda devre dýþýdýr.
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RAID Yapýlandýrmalarý Hakkýnda
 NOT: RAID Inspiron 530b/530d modelinde desteklenmez.

Bu bölümde bilgisayarýnýzý satýn alýrken seçmiþ olabileceðiniz RAID 
yapýlandýrmasýna genel bir bakýþ sunulur. Bilgisayarýnýz RAID düzey 1'i 
destekler. RAID düzey 1 yapýlandýrmasý dijital fotoðraf ve ses dosyalarýnýn 
veri bütünlüðü gereksinimleri için önerilir.

Bilgisayarýnýzda bulunan Intel RAID denetleyicisi yalnýzca iki fiziksel disk 
kullanarak tek bir RAID birimi oluþturabilir. Üçüncü bir sürücü 
bulunmasý durumunda, bu sürücü Intel RAID yapýlandýrma programý 
kullanýlarak RAID biriminin bir parçasý haline getirilemez, ancak RAID 1 
yapýlandýrmasý içerisinde yedek sürücü olarak kullanýlabilir. Bununla birlikte, 
bilgisayarýnýzda dört adet sürücü varsa, her bir çift sürücü RAID düzey 1 
birimine dönüþtürülebilir. Sürücülerin, en büyük sürücüde ayrýlmamýþ 
(dolayýsýyla kullanýlmayan) alan bulunmamasýný saðlamak üzere, ayný 
büyüklükte olmalarý gerekir.

RAID Düzey 1 Yapýlandýrma
RAID düzey 1 "ikizleme" adý verilen bir yedek veri depolama tekniði 
kullanýr. Veri birincil sürücüye yazýlýrken, diðer sürücüye de kopyalanýr 
veya ikizi oluþturulur. RAID düzey 1 yapýlandýrmasý, veri yedekleme 
avantajý saðlamak için yüksek veri eriþim hýzýndan ödün verir.
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Sürücü arýzasý oluþursa, sonraki okuma ve yazma iþlemleri kalan normal 
çalýþan sürücüye yönlendirilir. Daha sonra normal çalýþan sürücüdeki veriler 
kullanýlarak yedek sürücü baþtan oluþturulabilir. Veriler iki sürücüde de 
kopyalandýðý için, iki adet 120 GB'lýk RAID seviye 1 sürücüsü, toplu olarak 
verilerin tutulacaðý maksimum 120 GB'lýk bir büyüklüðe sahiptir.

 NOT: RAID düzey 1 yapýlandýrmasýnda, yapýlandýrmanýn boyutu yapýlandýrmadaki en 
küçük sürücünün boyutuna eþittir.

Sabit Sürücülerinizi RAID için Yapýlandýrmak
Bilgisayarýnýz, bilgisayarý satýn alýrken bir RAID yapýlandýrmasý 
seçmediðinizde bile RAID için yapýlandýrýlabilir. Bir RAID yapýlandýrmasý 
oluþturmak için bilgisayarýnýzda en az iki adet sabit disk bulunmasý 
gereklidir. Bir sabit sürücünün nasýl kurulacaðý konusundaki talimatlar için, 
bkz. "Sabit Sürücüler" sayfa 140.

RAID sabit sürücüleri yapýlandýrmak için iki yöntemden birini 
kullanabilirsiniz. Birinci yöntem Intel® Option ROM yardýmcý programýný 
kullanýr ve iþlem, iþletim sistemi sabit diske yüklenmeden önce 
gerçekleþtirilir. Ýkinci yöntem Intel Matrix Storage Manager veya Intel Storage 
Utility uygulamasýný kullanýr ve iþletim sistemi ile Intel Storage Utility 
yüklendikten sonra uygulanýr. Ýki yöntem de bu belgede yer alan herhangi 
bir RAID yapýlandýrma prosedürü uygulanmadan önce bilgisayarýnýzýn RAID 
özelliðinin etkinleþtirilmesini gerektirir. Her iki yöntem için de baþlamadan 
önce bilgisayarýnýzý RAID etkin moda ayarlamanýz gerekir.

sabit sürücü 1

segment 1
segment 2

segment 3

sabit sürücü 2

segment 4

segment 5

segment 6

yinelenen segment 1

yinelenen segment 2

yinelenen segment 3

yinelenen segment 4

yinelenen segment 5

yinelenen segment 6

RAID düzey 1 için 
yapýlandýrýlmýþ seri 
ATA RAID
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Bilgisayarýnýzý RAID Etkin Moda Ayarlama

1 Sistem kurulumuna girin (bkz. "Sistem Kurulumuna Girme" 
sayfa 188).

2 Integrated Peripherals (Bütünleþik Çevre Birimleri) seçeneðini 
vurgulamak için sol ve sað ok tuþlarýna ve ardýndan <Enter> tuþuna basýn. 

3 Drive Controller (Sürücü Denetleyici) öðesini belirgin hale getirmek 
için yukarý ve aþaðý ok tuþlarýna, ardýndan <Enter> tuþuna basýn.

4 SATA Mode (SATA Modu) öðesini belirgin hale getirmek için yukarý ve 
aþaðý tuþlarýný kullanýn ve ardýndan seçeneklere eriþme için <Enter> 
tuþuna basýn.

5 RAID öðesini belirgin hale getirmek için yukarý ve aþaðý tuþlarýný kullanýn 
ve ardýndan RAID öðesini etkinleþtirmek için <Enter> tuþuna basýn.

6 Kaydetmek için <F10> tuþuna basýn ve Sistem Kurulumundan çýkýn. 

Intel® Option ROM Utility Kullanýlarak RAID Yapýlandýrmasý

 NOT: RAID yapýlandýrmasý oluþturmak için kullanýlan sürücüler herhangi bir boyutta 
olabilir, ancak Intel RAID Option ROM yardýmcý programý kullanýlýrken ideal olan yöntem 
sürücülerin ayný boyutta olmasýdýr. RAID düzey 0 yapýlandýrmasýnda yapýlandýrmanýn 
boyutu; en küçük sürücünün boyutu ile yapýlandýrmadaki sürücü sayýsýnýn (iki) çarpýmý 
kadardýr. RAID düzey 1 yapýlandýrmasýnda yapýlandýrmanýn boyutu, kullanýlan iki 
sürücüden küçük olanýn boyutudur.

RAID Düzey 1 Yapýlandýrmasý Oluþturma

1 Bilgisayarýnýzý RAID etkin moduna ayarlayýn (bkz. "Bilgisayarýnýzý RAID 
Etkin Moda Ayarlama" sayfa 49).

2 Intel RAID Option ROM yardýmcý programýna girmeniz istendiðinde 
<Ctrl><i> tuþlarýna basýn.

3 Create RAID Volume (RAID Birimi Oluþtur) öðesini vurgulamak için 
yukarý ve aþaðý ok tuþlarýna basýn, ardýndan <Enter> tuþuna basýn.

4 Bir RAID birim adý girmek veya varsayýlan adý kabul etmek için 
<Enter> tuþuna basýn.

5 RAID1(Mirror) (Yansýma) öðesini seçmek için yukarý ve aþaðý ok 
tuþlarýna basýn, ardýndan <Enter> tuþuna basýn.

6 Mevcut ikiden fazla sabit disk varsa, yukarý ve aþaðý ok tuþlarýný 
kullanarak dizi oluþturmak üzere kullanmak istediðiniz iki diski seçin 
ve ardýndan <Enter> tuþuna basýn.
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7 Birim için istediðiniz kapasiteyi seçin, ardýndan <Enter> tuþuna 
basýn. Varsayýlan deðer kullanýlabilecek en yüksek boyuttur.

8 Birimi oluþturmak için <Enter> tuþuna basýn.

9 RAID birimini oluþturmak istediðinizi onaylamak için <y> tuþuna 
basýn.

10 Intel RAID Option ROM yardýmcý programýnýn ana ekranýnda doðru 
birim yapýlandýrmasýnýn görüntülendiðini doðrulayýn.

11 Exit (Çýk) öðesini seçmek için yukarý ve aþaðý ok tuþlarýna basýn, 
ardýndan <Enter> tuþuna basýn.

12 Ýþletim sistemini yükleyin.

Bir RAID Biriminin Silinmesi

 NOT: Bu iþlemi yaptýðýnýzda RAID sürücülerindeki tüm veriler silinir.

 NOT: Bilgisayarýnýz RAID biriminden önyükleme yapýyorsa ve Intel RAID Option ROM 
içerisinden RAID birimini silerseniz, bilgisayarýnýz önyükleme yapamaz.

1 Intel RAID Option ROM yardýmcý programýna girmeniz istendiðinde 
<Ctrl><i> tuþlarýna basýn.

2 Delete RAID Volume (RAID Birimini Sil) öðesini vurgulamak için 
yukarý ve aþaðý ok tuþlarýna basýn, ardýndan <Enter> tuþuna basýn.

3 Silmek istediðiniz RAID birimini belirgin hale getirmek için yukarý ve 
aþaðý ok tuþlarýný kullanýn ve ardýndan <Delete> tuþuna basýn.

4 RAID biriminin silme iþlemini onaylamak için <y> tuþuna basýn.

5 Intel Option ROM yardýmcý programýndan çýkmak için <Esc> tuþuna 
basýn.

Intel® Matrix Storage Manager Kullanýlarak RAID Yapýlandýrmasý
Ýþletim sistemi yüklü bir sabit sürücünüz varsa ve ikinci bir sabit sürücü 
ekleyip, mevcut iþletim sistemini ve verileri kaybetmeden her iki sürücüyü 
bir RAID birimi olarak yeniden yapýlandýrmak istiyorsanýz, aþaðýdaki öðe 
için geçiþ seçeneðini kullanmanýz gerekir (bkz. "RAID 1 Birimine Geçiþ" 
sayfa 52). Yalnýzca þu durumlarda bir RAID 1 Birimi oluþturun:

• Tek sürücülü bir bilgisayara yeni iki adet sürücü ekliyorsunuz (iþletim 
sistemi tek sürücüde) ve iki yeni sürücüyü bir RAID birimi olarak 
yapýlandýrmak istiyorsunuz.
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• Tek bir birim halinde yapýlandýrýlmýþ iki sabit sürücülü bir 
bilgisayarýnýz var, ancak ikinci bir RAID birimi olarak atamak 
istediðiniz birimde hala boþ yer var.

Bir RAID 1 Birimi Oluþturma

 NOT: Bu iþlemi yaptýðýnýzda RAID sürücülerindeki tüm veriler silinir.

1 Bilgisayarýnýzý RAID etkin moduna ayarlayýn (bkz. "Bilgisayarýnýzý RAID 
Etkin Moda Ayarlama" sayfa 49).

2 Baþlat  simgesine týklatýn ve Tüm Programlar → Intel® Matrix 
Storage Manager → Intel Matrix Storage Console öðesine ilerleyerek 
Intel® Matrix Storage Manager uygulamasýný çalýþtýrýn.

 NOT: Bir Actions (Eylemler) menü seçeneði göremezseniz, bilgisayarýnýzý RAID 
etkin moduna ayarlamamýþsýnýz demektir (bkz. "Bilgisayarýnýzý RAID Etkin Moda 
Ayarlama" sayfa 49).

3 Eylemler menüsünde, Create RAID Volume (RAID Birimi Oluþturma) 
Sihirbazýný baþlatmak için Create RAID Volume (RAID Birimi Oluþtur) 
öðesini seçin.

4 Ýlk ekranda Ýleri'yi týklatýn.

5 Birim adýný onaylayýn, RAID düzeyi olarak RAID 1'i seçin ve devam 
etmek için Ýleri 'yi týklatýn.

6 Select Volume Location (Birim Konumu Seç) ekranýnda, RAID 1 
biriminizi oluþturmak için kullanmak istediðiniz ilk sabit sürücüyü 
týklatýn, ardýndan sað oku týklatýn. Seçili penceresinde iki sürücü de 
görünene kadar ikinci bir sabit sürücüyü týklatýn, ardýndan Ýleri'yi 
týklatýn.

7 Specify Volume Size (Birim Boyutu Belirt) penceresinde, istediðiniz 
Birim Boyutunu seçin, ardýndan Ýleri'yi týklatýn.

8 Birimi oluþturmak üzere Son'u týklatýn veya deðiþiklik yapmak için 
Geri'yi týklatýn.

9 Yeni RAID biriminde bir bölüm oluþturmak için Microsoft Windows 
yordamlarýný uygulayýn.
Bilgisayarýnýzýn Kurulumu ve Kullanýmý 51



Bir RAID Biriminin Silinmesi

 NOT: Bu yordam RAID 1 birimini silerken, ayný zamanda RAID 1 birimini bir bölme ile iki 
RAID sabit sürücüsüne böler ve mevcut olmayan tüm veri dosyalarýný korur.

1 Baþlat  simgesine týklatýn ve Tüm Programlar → Intel® Matrix 
Storage Manager → Intel Matrix Storage Console öðesine ilerleyerek 
Intel® Matrix Storage Manager uygulamasýný çalýþtýrýn.

2 Silmek istediðiniz RAID biriminin Volume (Birim) simgesine sað týklatýn 
ve Delete Volume (Birimi Sil) öðesini seçin.

3 Delete RAID Volume Wizard (RAID Birimi Silme Sihirbazý) ekranýnda, 
Next (Ýleri) öðesine týklatýn.

4 Available (Mevcut) kutusundan silmek istediðiniz RAID birimini belirgin 
hale getirin, belirgin hale getirilen RAID birimini Selected (Seçili) 
kutusuna taþýmak için sað týklatýn ve ardýndan Next (Ýleri) öðesini týklatýn.

5 Birimi silmek için Finish (Sonlandýr) öðesini týklatýn.

RAID 1 Birimine Geçiþ

1 Bilgisayarýnýzý RAID etkin moduna ayarlayýn (bkz. "Bilgisayarýnýzý RAID 
Etkin Moda Ayarlama" sayfa 49).

2 Baþlat  simgesine týklatýn ve Tüm Programlar → Intel® Matrix 
Storage Manager → Intel Matrix Storage Console öðesine ilerleyerek 
Intel® Matrix Storage Manager uygulamasýný çalýþtýrýn.

 NOT: Bir Actions (Eylemler) menü seçeneði göremezseniz, bilgisayarýnýzý RAID 
etkin moduna ayarlamamýþsýnýz demektir (bkz. "Bilgisayarýnýzý RAID Etkin Moda 
Ayarlama" sayfa 49).

3 Geçiþ Sihirbazýný baþlatmak için Actions (Eylemler) menüsünden 
Create RAID Volume From Existing Hard Drive (Varolan Sabit 
Sürücüden RAID Birimi Oluþtur) öðesini týklatýn.

4 Geçiþ Sihirbazý ekranýnda Ýleri'yi týklatýn.

5 RAID birimi için bir ad girin veya varsayýlan adý kabul edin.

6 Açýlan kutudan, RAID düzeyi olarak RAID 1 öðesini seçin.

 NOT: Kaynak sabit disk olarak RAID biriminde saklamak istediðiniz verilerin ve 
iþletim sisteminin bulunduðu diski seçin.

7 Select Source Hard Drive (Kaynak Sabit Sürücüyü Seç) ekranýnda, 
geçiþ yapmak istediðiniz kaynak sabit sürücüyü çift týklatýn, ardýndan 
Ýleri'yi týklatýn.
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8 Select Member Hard Drive (Üye Sabit Sürücü Seç) ekranýnda, dizi 
içerisinde yansýma olarak görev yapmasýný istediðiniz üye sürücüyü 
seçmek için sabit sürücüyü çift týklatýn, ardýndan Ýleri'yi týklatýn.

9  Specify Volume Size (Birim Boyutu Belirt) ekranýnda, istediðiniz 
birim boyutunu seçin ve Ýleri'yi týklatýn.

 NOT: Bir sonraki adýmda, üye sürücüdeki tüm veriler silinir.

10 Geçiþ iþlemini baþlatmak için Son'u týklatýn veya deðiþiklik yapmak için 
Geri'yi týklatýn. Geçiþ iþlemi sürerken bilgisayarýnýzý normal þekilde 
kullanabilirsiniz.

Yedek Bir Sabit Disk Oluþturma

RAID 1 dizisiyle yedek bir sabit disk oluþturulabilir. Yedek sabit disk 
iþletim sistem tarafýndan tanýnmaz ancak bu yedek diski Disk Yöneticisi 
veya Intel Option ROM Utility içerisinde görebilirsiniz. RAID 1 dizisinin 
bir üyesi bozulduðunda bilgisayar yedek diski, bozulan üyenin yedeði 
biçiminde kullanarak ikiz diziyi otomatik olarak yeniden oluþturur.

Bir Diski Yedek Sabit Disk Olarak Ýþaretlemek Ýçin:

1 Baþlat  simgesine týklatýn ve Tüm Programlar → Intel® Matrix 
Storage Manager → Intel Matrix Storage Console öðesine ilerleyerek 
Intel® Matrix Storage Manager uygulamasýný çalýþtýrýn.

2 Yedek sabit disk olarak iþaretlemek istediðiniz diske sað týklatýn.

3 Mark as Spare (Yedek Olarak Ýþaretle) öðesini týklatýn.

Yedek Bir Sabit Diskin Yedek Ýþaretini Kaldýrmak Ýçin:

1 Yedek sabit disk simgesine sað týklatýn.

2 Reset Hard Drive to Non-RAID (Sabit Diski RAID Deðil Olarak Sýfýrla) 
öðesini týklatýn.
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Bozulmuþ RAID 1 Birimini Yeniden Oluþturma

Bilgisayarýnýzýn yedek bir sabit diski yoksa ve bilgisayar bozulmuþ bir 
RAID 1 birimi olduðunu rapor ediyorsa, aþaðýdaki adýmlarý uygulayarak 
bilgisayarýn yedek ikizini yeni bir sabit disk üzerinde manuel olarak 
oluþturabilirsiniz:

1 Baþlat  simgesine týklatýn ve Tüm Programlar → Intel® Matrix 
Storage Manager → Intel Matrix Storage Console öðesine ilerleyerek 
Intel® Matrix Storage Manager uygulamasýný çalýþtýrýn.

2 RAID 1 birimini oluþturmak istediðiniz mevcut sabit diske sað týklatýn 
ve Rebuild to this Disk (Bu Diske Yeniden Oluþtur) öðesini týklatýn.

 NOT: RAID 1 birimi yeniden oluþturulurken, bilgisayarýnýzý kullanabilirsiniz.

Bilgileri Yeni Bir Bilgisayara Aktarma
Dosyalarýnýzý ve diðer verilerinizi bir bilgisayardan diðerine - örneðin eski 
bir bilgisayardan yenisine- aktarmanýza yardýmcý olmasý için iþletim 
sisteminizin "sihirbaz"larýný kullanabilirsiniz. Yönergeler için, aþaðýda 
bilgisayarýnýzda çalýþan iþletim sistemine karþýlýk gelen bölüme bakýn.

Microsoft® Windows® XP 
Microsoft Windows XP iþletim sistemi, kaynak bilgisayardan yeni bir 
bilgisayara veri taþýmak için Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazý'ný içerir. 
Aþaðýdaki türden verileri aktarabilirsiniz:

• E-posta iletileri

• Araç çubuðu ayarlarý

• Pencere boyutlarý

• Internet yer iþaretleri 

Verileri yeni bilgisayara bir að veya seri baðlantýsý üzerinden aktarabilir ya 
da verileri yeni bilgisayara aktarmak için yazýlabilir CD gibi taþýnabilir bir 
ortamda depolayabilirsiniz.

 NOT: Bir seri kabloyu iki bilgisayarýn giriþ/çýkýþ (G/Ç) portlarýna doðrudan baðlayarak, 
eski bir bilgisayardaki verileri yeni bir bilgisayara aktarabilirsiniz. Verileri bir seri baðlantý 
üzerinden aktarmak için, Denetim Masasý'ndan Að Baðlantýlarý yardýmcý programýna 
eriþmeniz ve geliþmiþ baðlantý oluþturmak veya ana bilgisayar ile konuk bilgisayarý 
atamak gibi ek yapýlandýrma adýmlarýný gerçekleþtirmeniz gerekir.
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Ýki bilgisayar arasýnda doðrudan bir kablo baðlantýsý kurma hakkýndaki yönergeler için, 
bkz. Microsoft Bilgi Tabaný Makale No. 305621, Windows XP'de Ýki Bilgisayar Arasýnda 
Doðrudan Kablo Baðlantýsý Oluþturma. Bu bilgiler belirli ülkelerde kullanýlamayabilir.

Bilgileri yeni bir bilgisayara aktarmak için, Dosya ve Ayar Aktarma 
Sihirbazý'ný çalýþtýrmanýz gerekir. Bu iþlem için isteðe baðlý Ýþletim Sistemi 
ortamýný kullanabilir veya Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazý'ný içeren bir 
sihirbaz diski oluþturabilirsiniz.

Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazý'ný Ýþletim Sistemi Ortamý ile Çalýþtýrma

 NOT: Bu yordam Ýþletim Sistemi ortamýný gerektirir. Bu ortam isteðe baðlýdýr ve bazý 
bilgisayarlara dahil deðildir.

Yeni bilgisayarý dosya aktarýmýna hazýrlamak için:
1 Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazý'ný açýn: Baþlat → Tüm Programlar → 

Donatýlar → Sistem Araçlarý → Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazý 
öðelerini týklatýn. 

2 Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazý karþýlama ekraný görüntülendiðinde, 
Ýleri'yi týklatýn.

3 Bu sizin yeni bilgisayarýnýz mý yoksa eskisi mi? ekranýnda, Yeni 
Bilgisayar → Ýleri öðelerini týklatýn.

4 Windows XP CD'niz var mý? ekranýnda Sihirbazý Windows XP 
CD'sinden kullanacaðým → Ýleri seçeneklerini týklatýn.

5 Þimdi eski bilgisayara gidin ekraný belirdiðinde, eski kaynak 
bilgisayarýnýza gidin. Bu sefer Ýleri'yi týklamayýn.

Eski bilgisayardan verileri kopyalamak için:
1 Eski bilgisayarda,Windows XP Ýþletim Sistemi ortamýný takýn.
2 Microsoft Windows XP'ye Hoþ geldiniz ekranýnda, Baþka görevler 

gerçekleþtir seçeneðini týklatýn.
3 Ne yapmak istiyorsunuz? altýnda Dosya ve ayar aktarma → Ýleri 

seçeneðini seçin.
4 Bu sizin yeni bilgisayarýnýz mý yoksa eskisi mi? ekranýnda, Eski 

Bilgisayar → Ýleri öðelerini týklatýn.
5 Bir aktarým yöntemi seçin ekranýnda tercih ettiðiniz aktarma yöntemini 

seçin.
6 Ne aktarmak istersiniz? ekranýnda, aktarmak istediðiniz öðeleri seçip 

sonra Ýleri'yi týklatýn.
Bilgiler kopyalandýktan sonra Toplama Aþamasý Tamamlanýyor ekraný 
görünür.

7 Son'u týklatýn.
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Verileri yeni bilgisayara aktarmak için:

1 Yeni bilgisayardaki Þimdi eski bilgisayara gidin ekranýnda Ýleri'yi 
týklatýn.

2 Dosyalar ve ayarlar nerede? ekranýnda, ayarlarýnýzý ve dosyalarýnýzý 
aktarmak için seçtiðiniz yöntemi belirleyip sonra Ýleri'yi týklatýn.

Sihirbaz toplanan dosya ve ayarlarý okur ve bunlarý yeni bilgisayara 
uygular.

Bütün dosyalar ve ayarlar uygulandýðýnda Bitti ekraný görünür.

3 Son'u týklatýn ve yeni bilgisayarý yeniden baþlatýn.

Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazý'ný Ýþletim Sistemi Ortamý Olmadan Çalýþtýrma

Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazý'ný Ýþletim Sistemi ortamý olmadan 
çalýþtýrmak için, çýkarýlabilir ortama bir yedek görüntü dosyasý 
oluþturmanýzý saðlayacak bir sihirbaz diski oluþturmanýz gerekir. 

Bir sihirbaz diski oluþturmak için, yeni bilgisayarýnýzý Windows XP ile 
kullanýn ve aþaðýdaki adýmlarý gerçekleþtirin:

1 Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazý'ný açýn: Baþlat → Tüm Programlar → 
Donatýlar → Sistem Araçlarý → Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazý 
öðelerini týklatýn.

2 Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazý karþýlama ekraný görüntülendiðinde, 
Ýleri'yi týklatýn.

3 Bu sizin yeni bilgisayarýnýz mý yoksa eskisi mi? ekranýnda, Yeni 
Bilgisayar → Ýleri öðelerini týklatýn.

4 Windows XP CD'niz var mý? ekranýnda Aþaðýdaki sürücüde sihirbaz 
diski hazýrlamak istiyorum → Ýleri öðelerini týklatýn.

5 Çýkarýlabilir ortamý, örneðin yazýlabilir CD'yi yerleþtirip Tamam'ý 
týklatýn.

6 Disk oluþturma iþlemi tamamlandýðýnda ve Şimdi eski 
bilgisayara gidin iletisi görüntülendiðinde, Ýleri'yi týklatmayýn.

7 Eski bilgisayara gidin.

Eski bilgisayardan verileri kopyalamak için:

1 Eski bilgisayarda, sihirbaz diskini yerleþtirin.

2 Baþlat → Çalýþtýr öðesini týklatýn.
56 Bilgisayarýnýzýn Kurulumu ve Kullanýmý



3 Çalýþtýr penceresindeki Aç alanýnda, fastwiz yoluna göz atýn (uygun 
çýkarýlabilir ortamda) ve Tamam'ý týklatýn.

4 Dosya ve Ayar Aktarma Sihirbazý karþýlama ekranýnda Ýleri'yi týklatýn.

5 Bu sizin yeni bilgisayarýnýz mý yoksa eskisi mi? ekranýnda, Eski 
Bilgisayar → Ýleri öðelerini týklatýn.

6 Bir aktarým yöntemi seçin ekranýnda tercih ettiðiniz aktarma 
yöntemini seçin.

7 Ne aktarmak istersiniz? ekranýnda, aktarmak istediðiniz öðeleri seçip 
sonra Ýleri'yi týklatýn.

Bilgiler kopyalandýktan sonra Toplama Aþamasý Tamamlanýyor ekraný 
görünür.

8 Son'u týklatýn.

Verileri yeni bilgisayara aktarmak için:

1 Yeni bilgisayardaki Þimdi eski bilgisayara gidin ekranýnda Ýleri'yi 
týklatýn.

2 Dosyalar ve ayarlar nerede? ekranýnda, ayarlarýnýzý ve dosyalarýnýzý 
aktarmak için seçtiðiniz yöntemi belirleyip sonra Ýleri'yi týklatýn. 
Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Sihirbaz toplanan dosya ve ayarlarý okur ve bunlarý yeni bilgisayara 
uygular.

Bütün dosyalar ve ayarlar uygulandýðýnda Bitti ekraný görünür.

3 Son'u týklatýn ve yeni bilgisayarý yeniden baþlatýn.

 NOT: Bu yordam hakkýnda daha fazla bilgi için, support.dell.com sitesinde 154781 no'lu 
belgeyi (What Are The Different Methods To Transfer Files From My Old Computer To My 
New Dell™ Computer Using the Microsoft® Windows® XP Operating System?) arayýn.

 NOT: Dell™ Knowledge Base belgesine bazý ülkelerden eriþilemeyebilir.
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Windows Vista®

Windows Vista® iþletim sistemi verilerin kaynak bilgisayardan yeni bir 
bilgisayara taþýnmasý için Windows Easy Transfer sihirbazýný sunar. 
Aþaðýdaki türden verileri aktarabilirsiniz:

• Kullanýcý hesabý

• Dosyalar ve klasörler

• Program ayarlarý

• Ýnternet ayarlarý ve sýk kullanýlanlar

• E-posta ayarlarý, kiþiler ve mesajlar

Verileri yeni bilgisayara bir að veya seri baðlantýsý üzerinden aktarabilir ya 
da verileri yeni bilgisayara aktarmak için yazýlabilir CD gibi taþýnabilir bir 
ortamda depolayabilirsiniz.

Easy Transfer sihirbazýna eriþimin iki yöntemi vardýr:

1 Vista kurulumu tamamlandýðýnda, Vista Hoþ Geldiniz ekraný 
görüntülenir. Hoþ Geldiniz ekraný içerisindeki bir simge Dosyalarý ve 
Ayarlarý Aktar'dýr. Windows Easy Transfer uygulamasýný baþlatmak için 
bu simgeye týklatýn.

2 Hoþ Geldiniz iletiþim kutusu kapatýlmýþsa, Baþlat  → Tüm 
Programlar → Aksesuarlar → Sistem Araçlarý → Easy Transfer öðesine 
týklatarak Easy Transfer uygulamasýna eriþebilirsiniz.

Ýþlemi baþlatmak için Easy Transfer simgesine çift týklatýn.

Bir Ev ve Büro Aðý Kurulmasý
Bir Að Baðdaþtýrýcýsýnýn Baðlanmasý

 DÝKKAT: Að kablosunu bilgisayar üzerindeki að baðdaþtýrýcýsý konektörüne takýn. Að 
kablosunu bilgisayar üzerindeki modem konektörüne takmayýn. Að kablosunu duvardaki 
telefon prizine takmayýn.

1 Að kablosunu bilgisayarýnýzýn arkasýndaki að adaptörü konektörüne 
baðlayýn.

Týk sesiyle yerine oturana dek kabloyu itin ve ardýndan saðlam þekilde 
oturmuþ olduðundan emin olmak için yavaþça çekin.

2 Að kablosunun diðer ucunu að aygýtýna baðlayýn.
58 Bilgisayarýnýzýn Kurulumu ve Kullanýmý



Microsoft® Windows® XP Ýþletim Sisteminde Bir Að Kurulmasý
1 Bir að oluþturmak için Baþlat → Tüm Programlar → Donatýlar → 

Ýletiþim → Að Kurulum Sihirbazý → Ýleri → Denetim Listesi'ni týklatýn.

 NOT: Bu bilgisayar Internet'e doðrudan baðlanýr yazýlý baðlantý yönteminin 
seçilmesi Windows XP Service Pack 2 (SP2) ile verilen tümleþik güvenlik duvarýný 
etkinleþtirir.

2 Denetim listesini tamamlayýn.

3 Að Kurulum Sihirbazý'na dönün ve sihirbazdaki yönergeleri izleyin.

Windows Vista® Ýþletim Sisteminde Bir Að Kurulmasý
1 Windows Vista Baþlat düðmesine  týklatýn, ve ardýndan Baðlan → 

Bir baðlantý veya að kur öðesini týklatýn.

2 Bir baðlantý seçeneði belirleyin altýnda yer alan bir seçeneði belirleyin.

3 Ýleri öðesine týklatýn ve sihirbazýn talimatlarýný izleyin.

1 að baðdaþtýrýcýsý konektörü 2 að aygýtý

3 bilgisayar üzerindeki að baðdaþtýrýcýsý 
konektörü

4 að kablosu

2

3 4

1
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Internet'e Baðlanma
 NOT: ISS'ler ve ISS'lerin hizmetleri ülkeye göre deðiþir.

Internet'e baðlanmak için, bir modem veya að baðlantýsý ve bir Internet 
Servis Saðlayýcýsý'na (ISS) gerek vardýr. ISS'niz aþaðýdaki Internet baðlantý 
seçeneklerinden bir ya da daha fazlasýný saðlar:

• Mevcut telefon hattýnýz veya cep telefonu hizmetiniz yoluyla yüksek 
hýzlý Internet eriþimi saðlayan DSL baðlantýlarý. Bir DSL baðlantýsý ile 
ayný hattan hem Internet'e eriþebilir, hem de telefonunuzu 
kullanabilirsiniz.

• Yerel kablolu TV hattýnýz yoluyla yüksek hýzlý Internet eriþimi saðlayan 
kablolu modem baðlantýlarý.

• Bir uydu televizyon sistemi yoluyla yüksek hýzlý Internet eriþimi 
saðlayan uydu modem baðlantýlarý.

• Telefon hattý yoluyla Internet eriþimi saðlayan çevirmeli baðlantýlar. 
Modem baðlantýlarýna (DSL, kablo veya uydu) ve çevirmeli 
baðlantýlara göre; önemli ölçüde yavaþtýr.

• Bluetooth® kablosuz eriþim teknolojisini kullanarak Internet eriþimi 
saðlayan kablosuz LAN baðlantýlarý.

Çevirmeli baðlantý kullanýyorsanýz, Internet baðlantýnýzý kurmadan önce 
bilgisayarýnýzdaki modem konektörüne ve duvardaki telefon prizine bir 
telefon hattý baðlayýn. Kullandýðýnýz bir DSL veya kablo/uydu modem 
baðlantýsýysa, kurulum yönergeleri için ISS'nize veya cep telefonu 
servisini veren kuruluþa baþvurun.

Internet Baðlantýnýzý Kurma
Verilen bir ISS masaüstü kýsayolu ile Internet baðlantýsý kurmak için:

1 Açýk dosyalarý kaydedip kapatýn ve açýk programlardan çýkýn.

2 Microsoft® Windows® masaüstündeki ISS simgesini çift týklatýn.

3 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Masaüstünüzde ISS simgesi yoksa veya farklý bir ISS ile Internet baðlantýsý 
kurmak isterseniz, bilgisayarýnýzda kullanýlan iþletim sistemine uygun 
bölümdeki adýmlarý izleyin.
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 NOT: Internet'e baðlanma konusunda sorun yaþýyorsanýz, bkz. "E-Posta, Modem ve 
Internet Sorunlarý" sayfa 66. Internet'e baðlanamýyorsanýz, ancak önceden 
baðlandýysanýz, ISS'nizin hizmetinde bir kesinti olabilir. Servisin var olup olmadýðýný 
öðrenmek için ISS'nize baþvurun veya daha sonra tekrar baðlanmayý deneyin.

Windows XP

1 Açýk dosyalarý kaydedip kapatýn ve açýk programlardan çýkýn.

2 Baþlat → Internet Explorer düðmesini týklatýn.

Yeni Baðlantý Sihirbazý görüntülenir.

3 Internet'e Baðlan öðesini týklatýn.

4 Sonraki pencerede uygun seçeneði týklatýn:

• ISS'niz yoksa ve bir ISS seçmek istiyorsanýz, Internet servis 
saðlayýcýlarý (ISS) listesinden seç'i týklatýn.

• ISS'nizden kurulum bilgilerini zaten aldýysanýz fakat bir kurulum 
CD'si almadýysanýz, Baðlantýmý ben ayarlayayým seçeneðini 
týklatýn.

• CD'niz varsa, Bir ISS'den aldýðým CD'yi kullan seçeneðini týklatýn.

5 Ýleri'yi týklatýn.

Baðlantýmý ben ayarlayayým seçeneðini iþaretlediyseniz, adým 6'ya 
geçin. Ýþaretlemediyseniz, kurulumu tamamlamak için ekrandaki 
yönergeleri izleyin.

 NOT: Hangi baðlantý türünü seçmeniz gerektiðini bilmiyorsanýz ISS'nize baþvurun.

6 Internet'e nasýl baðlanmak istiyorsunuz? ifadesinin altýndaki uygun 
seçeneði týklatýp sonra Ýleri'yi týklatýn.

7 Kurulumu tamamlamak için, ISS'nizin saðladýðý kurulum bilgilerini 
kullanýn.

Windows Vista®

 NOT: ISS bilgilerinizi elinizin altýnda bulundurun. ISS'niz yoksa, Internet'e Baðlan 
sihirbazý bir ISS edinmenize yardýmcý olabilir.

1 Açýk dosyalarý kaydedip kapatýn ve açýk programlardan çýkýn.

2 Baþlat  ve Denetim Masasý'ný týklatýn.

3  Að ve Internet altýndan Internet'e Baðlan'ý týklatýn.

 Internet'e Baðlan penceresi görünür.
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4 Ýstediðiniz baðlantý biçimine göre Geniþ Bant (PPPoE) veya Çevirmeli 
Baðlantý'yý týklatýn:

• DSL, uydu modem, kablo TV modem veya Bluetooth kablosuz 
teknoloji baðlantýsý kullanacaksanýz Geniþ Bant seçeneðini 
belirleyin.

• Çevirmeli modem veya ISDN kullanacaksanýz, Çevirmeli 
Baðlantý'yý seçin.

 NOT: Ne tür bir baðlantý seçeceðinizi bilmiyorsanýz, Seçmeme yardým et'i týklatýn 
veya ISS'nize baþvurun.

5 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin ve ISS'nizin 
verdiði kurulum bilgilerini kullanýn.
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2
Sorunlarý Çözme

 UYARI: Bu bölümde tanýmlanan bazý parçalar yalnýzca yetkili servis teknisyeni 
tarafýndan deðiþtirilebilir ve özel olarak deðiþtirilmez.

Sorun Giderme Ýpuçlarý
Bilgisayarýnýzýn sorunlarýný giderirken bu ipuçlarýný kullanýn:

• Sorun baþlamadan önce bir parça eklediyseniz veya çýkardýysanýz, 
ekleme yordamlarýný gözden geçirin ve parçanýn doðru takýldýðýndan 
emin olun.

• Bir çevresel birim doðru çalýþmýyorsa, aygýtýn doðru baðlandýðýndan 
emin olun.

• Ekranda bir hata mesajý görünürse, mesajý bütünüyle bir yere not 
edin. Bu mesaj teknik destek personelinin sorun veya sorunlarý 
tanýlamasýna ve gidermesine yardýmcý olabilir.

• Programda bir hata mesajý oluþursa, programýn belgelerine bakýn.

Pil Sorunlarý
 UYARI: Yanlýþ takýlan yeni pillerin patlama tehlikesi vardýr. Pili yalnýzca üretici 

tarafýndan önerilen tiple ya da dengi ile deðiþtirin. Kullanýlan pilleri üreticinin 
yönergelerine uygun olarak atýn.

 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 
güvenlik yönergelerini izleyin.

PiL i  YERiN E  TA KM A — Bilgisayarýnýzý açtýktan sonra tarih ve saat bilgilerini 
tekrar tekrar sýfýrlamanýz gerekiyorsa ya da baþlatma sýrasýnda hatalý tarih ve saat 
görüntüleniyorsa, pili deðiþtirin (bkz. "Pil Deðiþtirme" sayfa 160). Pil yine de 
düzgün çalýþmýyorsa, Dell'e baþvurun (bkz. "Dell'e Baþvurma" sayfa 202).
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Sürücü Sorunlarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

MICROSOFT® WIN DO WS®'U N S Ü R ÜC Ü YÜ T A NýD ýÐ ýN DA N E MiN O LU N —

Windows XP:

• Baþlat'ý ve sonra Bilgisayarým'ý týklatýn.

Windows Vista®:

• Windows Vista Baþlat düðmesini  ve ardýndan Bilgisayar'ý týklatýn.

Sürücü listelenmemiþse, virüsleri denetlemek ve kaldýrmak için virüslerden 
korunma yazýlýmýnýzla tam bir tarama yapýn. Bazen virüsler Windows'un 
sürücüyü tanýmasýný engelleyebilir.

SÜRÜ CÜ NÜ N S iST E M KU RUL UM P ROG RAMýN DA ETK iNL EÞ T iR iL DiÐ iNDE N EMiN 
O LU N — Bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187 

SÜRÜ CÜ Y Ü S ýNA MA —

• Orijinalin bozuk olma olasýlýðýný ortadan kaldýrmak için baþka bir disket, CD 
veya DVD takýn.

• Önyüklenebilir bir ortam takýn ve bilgisayarý yeniden baþlatýn.

SÜRÜ CÜ V EY A  D iS Ki  TEMiZLEME — Bkz. "Bilgisayarýnýzý Temizleme" sayfa 198.

KA BL O B AÐ L AN TýLA RýNý  KO NT RO L E T ME

DONA NýM SORU N GiD ERiC iS i 'N i  Ç AL ýÞ T ýR M A — Bkz. "Microsoft Windows® XP 
ve Windows Vista® Ýþletim Sistemlerinde Yazýlým ve Donaným Sorunlarýný 
Giderme" sayfa 97.

DELL  DI A G N O S T I C S PRO GRA MýNý  ÇA L ýÞ T ýRMA — Bkz. "Dell Diagnostics 
Programýný Sabit Sürücünüzden Baþlatma" sayfa 90.
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CD ve DVD sürücüsü sorunlarý

 NOT: Yüksek hýzda dönen CD veya DVD sürücüsünün titremesi normaldir ve gürültü 
yapabilir, bu CD ya da DVD'nin bozuk olduðunu göstermez.

 NOT: Dünya çapýnda farklý bölgeler ve farklý disk formatlarý bulunduðundan, tüm DVD 
baþlýklarý tüm DVD sürücülerinde çalýþmaz.

Bir CD/DVD-RW sürücüsüne yazma sorunlarý

WI NDO WS S ES  S EV iYES i  D EN ET iMiNi  A YA RL AM A —

• Ekranýnýzýn sað alt köþesindeki hoparlör simgesini týklatýn.

• Sürgü çubuðunu týklatýp yukarý sürükleyerek sesin açýk olduðundan emin 
olun.

• Ýþaretli olan kutularý týklatarak, sesin kapalý olmadýðýndan emin olun.

HO PAR LÖR LER i  V E  SU BWO OF ER B iR iMiN i  D EN ET LEM E — Bkz. "Ses ve Hoparlör 
Sorunlarý" sayfa 81.

DiÐ ER PRO GRA ML AR ý  K AP AT ýN — CD/DVD-RW sürücüsü yazma sýrasýnda 
düzenli veri almalýdýr. Akýþ kesintiye uðrarsa, hata oluþur. CD/DVD-RW yazarken 
tüm programlarý kapatmayý deneyin.

CD/DVD-RW DiS Ki  Y AZ M A DA N ÖNC E WIN DO WS 'D A BE KL EM E M OD UN U 
KA PA TM A —

1 Baþlat  ve sonra Denetim Masasý'ný týklatýn.

2 Sistem ve Bakým altýndan Güç Seçenekleri öðesine týklatýn.
3 Tercih Edilen Planlar altýndan seçili plan için, Plan Ayarlarýný Deðiþtir öðesine 

týklatýn.
4 Ekraný Kapat menüsünü açýn ve Asla öðesine týklatýn.
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Sabit sürücü sorunlarý

E-Posta, Modem ve Internet Sorunlarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

 NOT: Modemi yalnýzca analog bir telefon jakýna baðlayýn. Modem dijital bir telefon 
þebekesine baðlýyken çalýþmýyor.

CHE CK DiS K  PRO GRA MýNý  Ç AL ýÞ T ýR M A —

Windows XP:
1 Baþlat'ý ve adýndan Bilgisayarým'ý týklatýn. 

2 Yerel Disk C: öðesini sað týklatýn.

3 Özellikler → Araçlar → Þimdi Denetle'yi týklatýn.
4 Bozuk sektörleri tara ve kurtarmayý dene'yi ve ardýndan Baþlat'ý týklatýn.

Windows Vista: 

1 Baþlat'ý ve ardýndan Bilgisayarým'ý týklatýn.

2 Yerel Disk C: öðesini sað týklatýn.
3 Özellikler → Araçlar → Þimdi Denetle'yi týklatýn.

Kullanýcý Hesabý Denetimi penceresi açýlabilir. Bilgisayarda bir yöneticiyseniz, 
Devam'ý týklatýn; aksi takdirde istediðiniz eyleme devam etmek için 
yöneticinize baþvurun.

4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

WIN DO WS MA IL  EX PR E SS GÜV ENL iK  AY AR LA RýNý  K ONT RO L E DiN — E-posta 
eklerinizi açamýyorsanýz:

1 Windows Mail'de Araçlar, Seçenekler ve Güvenlik öðelerini týklatýn.
2 Onay iþaretini kaldýrmak için Eklere izin verme'yi týklatýn.
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TEL EF ON HA T T ý  B AÐ LA NT ýS ýN ý  G ÖZ D EN G EÇ iR iN —
TEL EF ON J AK ýNý  G ÖZ DE N GEÇ iR iN —
MOD EMi  D OÐ RU DA N TE LEF ON UN D UV AR J AK ýNA  B AÐ L AYýN —
FARK Lý  B iR  TELEFON HA T T ý  K UL LA NýN —

• Telefon hattýnýn modem üzerindeki jaka takýlý olduðunu kontrol edin. (Jak 
üzerinde yeþil renkli bir etiket veya konektör þeklinde bir simge 
bulunmaktadýr.) 

• Telefon hattý baðlantý ucunu modeme taktýðýnýzda týk sesini duyduðunuzdan 
emin olun. 

• Telefon hattýný modemden ayýrýn ve telefona takýn. Çevir sesini dinleyin. 

• Ayný hattý kullanan baþka telefon aygýtlarýnýz varsa (örneðin, bir telesekreter, 
faks makinesi, voltaj regülatörü veya hat paylaþtýrýcý), bunlarý atlayýn ve 
modemi doðrudan telefon duvar jakýna baðlamak için telefonu kullanýn. 
Hattýnýz 3 m (10 ft) veya daha uzunsa, daha kýsa bir hat kullanmayý deneyin.

MOD EM HEL PER TE Þ HiS UY G UL AM ASýN ý  ÇA L ýÞ T ýR ýN — Baþlat  simgesine 
týklatýn, Tüm Programlar öðesini seçin ve Modem Helper uygulamasýný týkatýn. 
Modemle ilgili sorunlarý belirlemek ve çözmek için ekrandaki yönergeleri 
izleyin. (Modem Helper tüm bilgisayarlarda bulunmaz.)

MOD EMiN WI NDO WS iL E  iLE T iÞ iM KU RA BiL DiÐ iN DE N E MiN O LU N —
1 Baþlat  ve sonra Denetim Masasý'ný týklatýn.

2 Donaným ve Ses öðesine týklatýn.
3 Telefon ve Modem Seçenekleri öðesine týklatýn ve Modemler sekmesini seçin.

4 Modeminizin COM baðlantý noktasýný týklatýn.

5 Modemin Windows ile iletiþim kurduðunu doðrulamak için Özellikler'i, 
Tanýlama sekmesini ve Modemi Sorgula'yý týklatýn.

Tüm komutlar yanýt alýyorsa, modem düzgün þekilde çalýþýyor demektir.

INT ER NET 'E  BAÐ L ý  O LD UÐ U NUZD A N E MiN O LU N — Bir Internet saðlayýcýsýna 
abone olduðunuzdan emin olun. Windows Mail e-posta programý açýkken, 
Dosya öðesine týklatýn. Çevrimdýþý Çalýþ seçeneðinde bir onay iþareti varsa, onay 
iþaretini týklatýp kaldýrýn ve Internet'e baðlanýn. Yardým için Internet servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.
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Hata Mesajlarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

Mesaj listelenmiyorsa, iþletim sisteminin belgelerine veya mesaj göründüðünde 
çalýþmakta olan programýn belgelerine bakýn.

DOS YA A Dý  AÞ A Ð ýDA Ki  KA RAK T ERL ERDE N H ER HA NGi  B iR iN i  iÇ ER E ME Z:  \  /  :  *  ?  
“  < > | — Dosya adlarýnda bu karakterleri kullanmayýn.

GEREK Li  B iR  .DLL D OS Y ASý  BU LU NA MA Dý — Açmaya çalýþtýðýnýz programýn 
temel bir dosyasý eksik. Programý kaldýrmak ve yeniden yüklemek için:

Windows XP:
1 Baþlat→ Denetim Masasý → Programlarý Ekle veya Kaldýr → Programlar ve 

Özellikler'i týklatýn.

2 Kaldýrmak istediðiniz programý seçin.
3 Kaldýr'ý týklatýn.

4 Yükleme yönergeleri için program belgelerine bakýn.

Windows Vista:
1 Baþlat  → Denetim Masasý → Programlar → Programlar ve Özellikler’i 

týklatýn.

2 Kaldýrmak istediðiniz programý seçin.
3 Kaldýr'ý týklatýn.

4 Yükleme yönergeleri için program belgelerine bakýn.

sürücü har f ine: \  E R iÞ iL MiYOR.  AY GýT  H AZ ýR  D EÐ iL — Sürücü diski 
okuyamýyor. Sürücüye bir disk yerleþtirin ve yeniden deneyin.

ÖN Y ÜK LE NEB iL iR  OR TA M YERLEÞT iR iN — Önyüklenebilir bir disket veya CD 
takýn.

SiST E M DýÞ ý  D iSK  H AT A Sý — Disketi disket sürücüsünden çýkarýn ve 
bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn.
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Klavye Sorunlarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

YETERiNC E BE LL EK  VE YA  K AY NA K YOK.  BAZ ý  PROG RA ML ARý  KA PA TýN V E  YEN iD EN 
DEN EYiN — Tüm programlarý kapatýn ve kullanmak istediðiniz programý açýn. 
Bazý durumlarda bilgisayar kaynaklarýný geri yüklemek için bilgisayarýnýzý 
yeniden baþlatmanýz gerekebilir. Böyle bir durumda, önce kullanmak istediðiniz 
programý çalýþtýrýn.

ÝÞ LE T iM SiST EMi  BUL UN AM A Dý — Dell'e baþvurun (bkz. "Dell'e Baþvurma" 
sayfa 202).

KLA VYE KA BL OS UNU K ON TR OL ETM E —

• Klavye kablosunun bilgisayara sýkýca takýldýðýndan emin olun.

• Bilgisayarý kapatýn (bkz. "Bilgisayarý Kapatma" sayfa 106), bilgisayarýnýz için 
kurulum çiziminde gösterildiði þekilde klavye kablosunu yeniden baðlayýn ve 
bilgisayarý yeniden baþlatýn.

• Kablo konektörünün kývrýlmýþ olup olmadýðýný veya pinlerinin ya da 
kablonun kýrýk veya zarar görüp görmediðini kontrol edin. Eðik pinleri 
düzeltin.

• Klavye uzatma kablolarýný çýkarýn ve klavyeyi doðrudan bilgisayara baðlayýn.

KLA VYEYi  S ýNA MA — Bilgisayara düzgün çalýþan bir klavye baðlayýn ve 
ardýndan klavyeyi kullanmayý deneyin.

USB B AÐ LA NT ý  NO KT AL AR ýNýN  S iS T EM KU RU LU M PRO GRA MýND A 
ETKiN LE Þ TiR iLD iÐ iN DEN E MiN  O LU N — Bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187.

DON ANýM SORU N GiD ERiC iS i 'N i  Ç AL ýÞ T ýR M A — Bkz. "Microsoft Windows® XP 

ve Windows Vista® Ýþletim Sistemlerinde Yazýlým ve Donaným Sorunlarýný 
Giderme" sayfa 97.
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Kilitlenmeler ve Yazýlým Sorunlarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

Bilgisayar açýlmýyor

Bilgisayar yanýt vermiyor

 DÝKKAT: Ýþletim sistemi yoluyla bir kapatma yapamazsanýz veri kaybedebilirsiniz.

Bir program yanýt vermiyor

Bir program sürekli çöküyor

 NOT: Yazýlýmýn yükleme yönergeleri genellikle yazýlýmýn belgelerinde veya bir disket ya 
da CD'de bulunur.

Güç kablosunun bilgisayara ve elektrik prizine sýkýca takýldýðýndan emin olun.

BiL GiSA Y AR ý  K APA T MA — Klavyenizdeki bir tuþa basarak veya farenizi hareket 
ettirerek bir yanýt alamýyorsanýz, güç düðmesine bilgisayar kapanana kadar en 
az 8 - 10 saniye basýlý tutun. Ardýndan bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn.

PRO GRA Mý  S ON LA NDýR M A —
1 Ayný anda <Crtl><Shift><Esc> tuþlarýna basýn.

2 Uygulamalar'ý týklatýn.

3 Yanýt vermeyen programý týklatýn.
4 Görevi Sonlandýr'ý týklatýn.

YAZýL ýM BE LG EL ERiN i  D EN ET LE ME — Gerekirse programý kaldýrýp yeniden 
yükleyin.
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Program Microsoft® Windows® iþletim sisteminin önceki bir sürümü için 
tasarlanmýþ

Tamamý mavi bir ekran görünüyor

PR OGR AM UYU M LU LU K SiH iRBA Z ý 'N ý  Ç AL ýÞ T ýR ýN —

Windows XP:

Program Uyumluluk Sihirbazý, bir programý XP dýþýndaki iþletim sistemi 
ortamlarýnda da çalýþacak þekilde yapýlandýrýr.

1 Baþlat → Tüm Programlar → Donatýlar → Program Uyumluluk Sihirbazý → 
Ýleri'yi týklatýn.

2 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Windows Vista:

Program Uyumluluk Sihirbazý, bir programý Windows Vista dýþýndaki iþletim 
sistemi ortamlarýnda da çalýþacak þekilde yapýlandýrýr.

1 Baþlat  → Denetim Masasý → Programlar → Windows'un bu sürümüyle 
daha eski bir programý kullan seçeneðini týklatýn.

2 Hoþ geldiniz ekranýnda Ýleri'yi týklatýn.

3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

BiLG iS AY A Rý  K AP AT M A — Klavyenizdeki bir tuþa basarak veya farenizi hareket 
ettirerek bir yanýt alamýyorsanýz, güç düðmesine bilgisayar kapanana kadar en 
az 8 - 10 saniye basýlý tutun. Ardýndan bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn.
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Diðer yazýlým sorunlarý

SORU N G iD ERM E B iL GiL ERi  iÇ iN  Y A Z ýL ýM BEL GE LER iNE  BA KýN V EY A  Y A Z ýL ýM 
Ü R ET iC iS iN E  BAÞ V UR UN —

• Programýn bilgisayarda yüklü iþletim sistemi ile uyumluluðundan emin olun.

• Bilgisayarýnýzýn yazýlýmý çalýþtýrmak için en düþük donaným gereksinimlerini 
karþýladýðýndan emin olun. Bilgi için yazýlým belgelerine bakýn.

• Programýn yüklendiðinden ve uygun þekilde yapýlandýrýldýðýndan emin olun.

• Aygýt sürücülerinin programla çakýþmadýðýndan emin olun.

• Gerekirse programý kaldýrýp yeniden yükleyin.

DOS YA L ARýN ýZ ý  HE ME N YE DE KL EY iN

SABiT  S ÜR Ü CÜ,  D iSK ET ,  VE YA  CD 'L ERi  DE NE TL EM EK iÇ iN  B iR  V I RÜS TA RA MA 
P ROG RA Mý  KU LL ANýN

AÇýK  D OS Y A VEY A  P ROG RAM L ARý  KA YDE DiP  KA PA T ýN VE  B iLG iS AY A RýNýZ ý  
BA Þ LA T ME NÜ SÜ ND EN KA PA T ýN
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Medya Kart Okuyucu Sorunlarý

SÜRÜ C Ü HA R Fi  A TA NM A MýÞ T ýR —

Windows Vista Medya Kart Okuyucusunu algýladýðýnda, sistemde bulunan tüm 
fiziksel sürücülerin ardýndan gelen mantýksal sürücü olarak aygýta otomatik 
olarak bir harf atar. Fiziksel sürücülerin ardýndan gelen mantýksal sürücü að 
üzerinde yeri belirlenmiþ bir sürücüyse, Windows Vista Medya Kart 
Okuyucusuna otomatik olarak bir harf atamaz. 

Medya Kart Okuyucusuna manuel olarak bir harf atamak için:

1 Baþlat'ý týklatýn, Bilgisayar'ý sað týklatýn ve Yönet öðesini seçin. 
2 Sorulduðunda Devam öðesine týklatýn.

3 Depolama nesnesini geniþletin ve Disk Yöneticisi'ni seçin.

4 Sað paneldeki deðiþtirilmesi gereken sürücü harfine sað týklatýn.
5 Sürücü Harfi ve Yolunu Deðiþtir öðesini seçin.

6 Deðiþtir öðesine týklatýn.

7 Açýlan listeden, Medya Kart Okuyucusuna atanacak yeni sürücü harfini seçin.
8 Seçiminizi onaylamak için Tamam öðesine týklatýn.

NOT: Medya Kart Okuyucusu baðlandýðýnda yalnýzca belirlenmiþ bir sürücü olarak görünür. 
Dört Medya Kart Okuyucusu yuvasý da herhangi bir medya takýlý olamamasý halinde bile 
sistem tarafýndan belirlenir. Herhangi bir medya takýlý deðilken Medya Kart Okuyucusuna 
eriþmeye çalýþtýðýnýzda, sizden bir medya takmanýz istenecektir. 

FLE XBA Y AY GýT ý  DE VRE  DýÞ ý —

BIOS kurulumunda yalnýzca FlexBay aygýtý takýlý olduðunda görüntülenen bir 
FlexBay disable (FlexBay Devre Dýþý Býrakma) seçeneði bulunmaktadýr. 
FlexBay aygýtý fiziksel olarak takýlý ancak çalýþmýyorsa, BIOS kurulumundan 
etkinleþtirilip etkinleþtirilmediðini kontrol edin.
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Bellek Sorunlarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

YETERS iZ  B EL LEK  M ES AJ ý  A L ýRSA NýZ —

• Açýk dosyalarý kaydedip kapatýn ve kullanmadýðýnýz açýk programlardan çýkýn 
ve sorunun giderilip giderilmediðine bakýn.

• En az bellek gereksinimleri için yazýlým belgelerine bakýn. Gerekirse ilave 
bellek takýn (bkz. "Bellek Takma Kurallarý" sayfa 124).

• Bilgisayarýnýzýn bellekle baþarýlý bir þekilde iletiþim içinde olduðundan emin 
olmak için bellek modüllerini yeniden yerine yerleþtirin (bkz. "Bellek Takma" 
sayfa 126).

• Dell Diagnostics programýný çalýþtýrýn (bkz. "Dell Diagnostics Programý" 
sayfa 90).

BA Þ KA BE LL EK SO RUN LA RýY L A KA RÞýLA Þ ýRSA NýZ —

• Bilgisayarýnýzýn bellekle baþarýlý bir þekilde iletiþim içinde olduðundan emin 
olmak için bellek modüllerini yeniden yerine yerleþtirin (bkz. "Bellek Takma" 
sayfa 126).

• Bellek kurulum kurallarýna uyduðunuzdan emin olun (bkz. "Bellek Takma 
Kurallarý" sayfa 124).

• Bilgisayarýnýz DDR2 belleði destekler. Bilgisayarýnýz tarafýndan desteklenen 
bellek tipleri hakkýnda daha fazla bilgi için bkz. "Bellek" sayfa 179.

• Dell Diagnostics programýný çalýþtýrýn (bkz. "Dell Diagnostics Programý" 
sayfa 90).
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Fare Sorunlarý 
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

FAREYi TEMiZLEYiN — Farenin temizlenmesi hakkýndaki talimatlar için bkz. "Fare" 
sayfa 198.

FARE  K ABL OS UN U KO NT ROL  E TM E —
1 Kullandýysanýz fare uzatma kablolarýný çýkarýn ve fareyi doðrudan bilgisayara 

baðlayýn.

2 Fare kablosunu bilgisayarýnýzýn kurulum þemasýnda gösterildiði gibi yeniden takýn.

BiLG iS AY A Rý  Y E NiD EN BA Þ LA T ýN —
1 Baþlat menüsünü görüntülemek için <Ctrl><Esc> tuþlarýna ayný anda basýn.
2 u tuþuna basýn Kapat veya Kapat öðesini belirginleþtirmek için klavyedeki ok 

tuþlarýný kullanýn ve ardýndan <Enter> tuþuna basýn.
3 Bilgisayar kapandýktan sonra, bilgisayarýnýzýn kurulum þemasýnda gösterildiði 

gibi fareyi yeniden takýn.
4 Bilgisayarý baþlatýn.

USB B AÐ LA NT ý  NO KT AL AR ýNýN  S iS T EM KU RU LU M PRO GRA MýND A 
ETKiN LE Þ TiR iLD iÐ iN DEN E MiN  O LU N — Bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187.

FA REY i  S ýNA MA — Bilgisayara düzgün çalýþan bir fare baðlayýn ve ardýndan 
fareyi kullanmayý deneyin.

FARE  A Y ARL ARýNý  DE NET L EME —

Windows XP:
1 Baþlat→ Denetim Masasý→ Fare'yi týklatýn.
2 Gerekli ayarlarý yapýn.

Windows Vista:

1 Baþlat → Denetim Masasý→ Donaným ve Ses→ Fare'yi týklatýn.

2 Gerekli ayarlarý yapýn.
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Að Sorunlarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

FA RE S ÜR Ü CÜ S ÜN Ü YENiDEN YÜKLEME — Bkz. "Sürücüleri ve Yardýmcý 
Programlarý Yeniden Yükleme" sayfa 95.

DONA NýM SORU N GiD ERiC iS i 'N i  Ç AL ýÞ T ýR M A — Bkz. "Microsoft Windows® XP 

ve Windows Vista® Ýþletim Sistemlerinde Yazýlým ve Donaným Sorunlarýný 
Giderme" sayfa 97.

AÐ  KA BLO SU K ON EKT ÖR ÜN Ü DEN ET LE ME — Að kablosunun bilgisayarýn 
arkasýndaki að konektörüne ve að baðlantý noktasý veya aygýtýna sýký bir þekilde 
takýlý olduðundan emin olun.

BiL GiSA Y AR ýN ARK ASýN DA KI  AÐ  ýÞ ýKL ARýNý  DE NET L EME — Baðlantý ýþýðý 
yanmýyorsa bu að iletiþiminin olmadýðýný gösterir. Að kablosunu deðiþtirin. Að 
ýþýklarý hakkýndaki açýklamalar için, bkz. "Denetimler ve Iþýklar" sayfa 185.

BiL GiSA Y AR ý  YEN iD EN BA Þ LA TM A VE  A Ð DA OTU RUM A Ç MA

AÐ  AY A RLA RýN ý  D EN ET LEM E — Að ayarlarýnýzýn doðru olduðunu ve aðýn 
çalýþtýðýný doðrulamak için að yöneticinize veya aðýnýzý kuran kiþiye baþvurun.

DONA NýM SORU N GiD ERiC iS i 'N i  Ç AL ýÞ T ýR M A — Bkz. "Microsoft Windows® XP 

ve Windows Vista® Ýþletim Sistemlerinde Yazýlým ve Donaným Sorunlarýný 
Giderme" sayfa 97.
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Güç Sorunlarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

IÞ ýK  KA PA LýY S A — Bilgisayar kapalýdýr veya elektrik almýyordur.

• Güç konektörünü çýkarýp hem bilgisayarýn arkasýndaki güç konektörüne hem 
de elektrik prizine tekrar takýn.

• Bilgisayarýnýz çok çýkýþlý bir elektrik prizine baðlýysa, prizin elektrik prizine 
takýlý ve açýk olduðundan emin olun. Bilgisayarýn doðru çalýþtýðýndan emin 
olmak için güç koruma aygýtlarýný, çok çýkýþlý elektrik prizlerini ve elektrik 
uzatma kablolarýný devre dýþý býrakýn.

• Elektrik prizine lamba gibi baþka bir cihaz takarak, prizin sorunsuz 
çalýþtýðýndan emin olun.

GÜÇ ýÞ ýÐ ý  MA ViY S E VE  B iLG iS AY A R Y A NýT  VER MiY O R S A — Bkz. "Sesli Uyarý 
Kodlarý" sayfa 86.

GÜÇ ýÞ ýÐ ý  MA Vi  OL ARA K Y ANýP  SÖ NÜ Y ORS A — Bilgisayar bekleme 
modundadýr. Normal çalýþmayý devam ettirmek için klavyenizde bir tuþa basýn, 
fareyi hareket ettirin veya güç düðmesine basýn.

GÜÇ ýÞ ýÐ ý  SA BiT  S A Rý  RENK TE Y A NýYO RS A — Güç ile ilgili sorun veya dahili bir 
aygýt arýzasý.

• 12 voltluk elektrik konektörünün (12V) sistem kartýna saðlam bir þekilde 
takýldýðýndan emin olun (bkz. "Sistem Kartý Bileþenleri" sayfa 110).

• Ana güç kablosunun ve ön panel kablosunun sistem kartýna doðru bir 
þekilde baðlý olduðundan emin olun (bkz. "Sistem Kartý Bileþenleri" 
sayfa 110).
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Yazýcý Sorunlarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

 NOT: Yazýcýnýz için teknik yardým gerekirse, yazýcýnýn üreticisine baþvurun.

GÜÇ ýÞ ýÐ ý  S A Rý  RE NK TE  Y A NýP  S ÖN ÜY OR S A — Bilgisayara güç geliyor, aygýt 
arýzalý veya yanlýþ takýlmýþ olabilir.

• Bellek modüllerini çýkarýp tekrar takýn (bkz. "Bellek Takma" sayfa 126).

• Tüm kartlarý çýkarýp tekrar takýn (bkz. "Kartlar" sayfa 129).

• Ekran kartýný çýkartýn ve yeniden takýn, bu iþlem uygulanabiliyorsa (bkz. "PCI/PCI 
Express Kartýný Çýkarma" sayfa 134).

GiRiÞ iMi  G iDER ME — Giriþimin bazý olasý nedenleri aþaðýda belirtilmiþtir:

• Güç, klavye ve fare uzatma kablolarý.

• Çok çýkýþlý elektrik prizinde çok fazla aygýt var.

• Ayný elektrik prizine çok çýkýþlý elektrik prizleri baðlanmýþ.

YAZýC ý  BEL GE LE RiNi  D ENE TL EM E — Kurulum ve sorun giderme bilgileri için 
yazýcý belgelerine bakýn.

YAZýC ýN ýN AÇ ýK  O LDU Ð UN DA N EMiN OL MA

YAZýC ý  KA BL O B AÐ LA NT ýL AR ýNý  KO NT ROL  E TM E —

• Kablo baðlantýsý bilgileri için yazýcý belgelerine bakýn.

• Yazýcý kablosunun yazýcýya ve bilgisayara doðru þekilde baðlandýðýndan emin 
olun (bkz. "Yazýcýyý Kurma" sayfa 29).

ELEK T RiK  PRiZ iN i  S ýNA MA — Elektrik prizine lamba gibi baþka bir cihaz 
takarak, prizin sorunsuz çalýþtýðýndan emin olun.
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YAZýC ýN ýN  WIND OWS T A R AF ýN DA N TA NýN DýÐ ýND AN EMiN  OL MA —

Windows XP:
1 Baþlat → Denetim Masasý → Yazýcýlar ve Diðer Donaným → Takýlý yazýcýlarý ve 

faks yazýcýlarýný görüntüleme 'yi týklatýn.
2 Yazýcý listede varsa yazýcý simgesini sað týklatýn.

3 Özellikler → Baðlantý Noktalarý'ný týklatýn. Paralel yazýcý için Aþaðýdaki baðlantý 
noktalarýna yazdýr: ayarýnýn LPT1 (Yazýcý Baðlantý Noktasý) olduðundan emin 
olun. USB yazýcý için Aþaðýdaki baðlantý noktalarýna yazdýr: ayarýnýn USB 
olduðundan emin olun.

Windows Vista:

1 Baþlat →  Denetim Masasý → Donaným ve Ses → Yazýcý öðesini týklatýn.
2 Yazýcý listede varsa yazýcý simgesini sað týklatýn.

3 Özellikler ve Baðlantý noktalarý öðelerini týklatýn.

4 Gerekli ayarlarý yapýn.

YAZýC ý  S ÜR Ü C ÜS ÜN Ü YENiDEN Y Ü K L E M E — Yönergeler için yazýcý belgelerine 
bakýn.
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Tarayýcý Sorunlarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

 NOT: Tarayýcýnýz için teknik yardým gerekirse, tarayýcýnýn üreticisine baþvurun.

TARA YýC ý  B EL GEL ERiNi  DE NET LE ME — Kurulum ve sorun giderme bilgileri için 
tarayýcý belgelerine bakýn.

TARA YýC ý  K iL iD iN i  AÇ MA — Tarayýcýda kilitleme sekmesi veya düðmesi varsa 
tarayýcýnýzýn kilitli olmadýðýndan emin olun.

BiL GiSA Y AR ý  YEN iD EN BA Þ LA TM A VE  T A R AYýC ýY ý  YEN iDE N D EN EM E

KA BL O B AÐ L AN TýLA RýNý  KO NT RO L E T ME —

• Kablo baðlantýsý bilgileri için yazýcý belgelerine bakýn.

• Tarayýcý kablosunun tarayýcýya ve bilgisayara doðru þekilde baðlandýðýndan 
emin olun.

TARA YýC ýN ýN MICROSOFT WIND OWS T AR AF ýND AN T A NýN DýÐ ýN ý  DOÐ RU LA MA —

Windows XP:
1 Baþlat → Denetim Masasý → Yazýcýlar ve Diðer Donaným → Tarayýcýlar ve 

Kameralar'ý týklatýn.

2 Tarayýcýnýz listelenmiþse, Windows tarayýcýyý tanýr.

Windows Vista:
1 Baþlat  → Denetim Masasý → Donaným ve Ses → Tarayýcýlar ve Kameralar'ý 

týklatýn.
2 Tarayýcý listelenmiþse, Windows tarayýcýyý tanýr.

TARA YýC ý  S Ü R ÜC Ü SÜ NÜ YEN iD EN YÜKLEME — Yönergeler için tarayýcý 
belgelerine bakýn.
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Ses ve Hoparlör Sorunlarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

Hoparlörlerden ses gelmiyor

 NOT: Bazý MP3 çalarlardaki ses seviyesi denetimi Windows ses seviyesi ayarýný geçersiz 
kýlar. MP3 parçalarýný dinliyorsanýz, MP3 çalarýn ses seviyesini düþürmediðinizden veya 
kapatmadýðýnýzdan emin olun.

HO PAR LÖR KA BL O BAÐ L AN TýLA RýN ý  K ONT RO L ETME — Hoparlörlerin 
hoparlörlerinizle birlikte verilen kurulum þemasýnda gösterilen þekilde 
baðlandýðýndan emin olun. Ses kartý satýn aldýysanýz hoparlörlerin karta 
baðlandýðýndan emin olun.

BIOS KU RU LU M PROG RA MýNDA DOÐ RU S ES  Ç ÖZ Ü M ÜNÜ N ETKiNL EÞ T iR iL DiÐ iN DE N 
EMiN OL UN — Bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187.

SUBWOOFER VE HOPARLÖRLERiN AÇýK OLDUÐUNDAN EMiN OLMA — Hoparlörlerle 
birlikte verilen kurulum þemasýna bakýn. Hoparlörlerinizde ses seviyesi 
denetimleri varsa, ses bozukluðunu gidermek için ses seviyesini, bas veya tiz 
ayarlarýný yapýn.

WINDOWS SES SEViYESi DENETiMiNi AYARLAMA — Ekranýnýzýn sað alt köþesindeki 
hoparlör simgesini týklatýn veya çift týklatýn. Ses seviyesinin artýrýldýðýndan ve sesin 
kýsýk olmadýðýndan emin olun.

KUL AK LýKLA Rý  KU LA KL ýK  KO NEK T ÖRÜ NDE N ÇýKA RMA — Kulaklýklar bilgisayarýn 
ön panelindeki kulaklýk konektörüne baðlýyken hoparlörden gelen ses otomatik 
olarak devre dýþý býrakýlýr.

ELEKTRiK PRiZiNi SýNAMA — Elektrik prizine lamba gibi baþka bir cihaz takarak, 
prizin sorunsuz çalýþtýðýndan emin olun.

OLA Sý  G iR iÞ iMi  G iDERM E — Giriþimi denetlemek üzere yakýndaki 
vantilatörleri, flüoresan ýþýklarýný veya halojen lambalarýný kapatýn.
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Kulaklýklardan ses gelmiyor

Video ve Monitör Sorunlarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

 NOT: Sorun giderme prosedürleri için monitöre ait belgelere baþvurun.

SES SÜRÜCÜSÜNÜ YENiDEN YÜKLEME — Bkz. "Sürücüleri El ile Yeniden Yükleme" 
sayfa 97.

DONA NýM SORU N GiD ERiC iS i 'N i  Ç AL ýÞ T ýR M A — Bkz. "Microsoft Windows® XP 

ve Windows Vista® Ýþletim Sistemlerinde Yazýlým ve Donaným Sorunlarýný 
Giderme" sayfa 97.

KUL AK LýK  K ABL O BA Ð L AN T ýS ýN ý  DE NET L EM E — Kulaklýk kablosunun kulaklýk 
konektörüne sýký bir þekilde takýlmýþ olduðundan emin olun (bkz. "Bilgisayarýn 
Önden Görünümü" sayfa 15).

WINDOWS SES SEViYESi DENETiMiNi AYARLAMA — Ekranýnýzýn sað alt köþesindeki 
hoparlör simgesini týklatýn veya çift týklatýn. Ses seviyesinin artýrýldýðýndan ve 
sesin kýsýk olmadýðýndan emin olun.

BIOS KU RUL UM P ROG RA MýN DA D OÐ RU S ES  Ç ÖZ Ü MÜ NÜ N ETKiN LE Þ TiR iLD iÐ iN DEN 
E MiN OLU N — Bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187.
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Ekran boþsa

MONiTÖR KA BLO  B AÐ LA NT ýS ýN ý  D EN ET LEM E —

• Monitör kablosunun bilgisayarýnýzýn kurulum þemasýnda gösterildiði þekilde 
baðlandýðýndan emin olun.

Ýsteðe baðlý bir ekran kartý takýlýysa, monitör kablosunun sistem kartý 
üzerindeki deðil ekran kartý üzerindeki konektöre takýldýðýndan emin olun.

• Uzatma kablosu kullanýyorsanýz ve kabloyu çýkartýnca sorun gideriliyorsa, 
kablo arýzalýdýr.

• Monitörün güç kablosunun arýzalý olup olmadýðýný belirlemek için 
bilgisayarýn ve monitörün güç kablolarýný birbiriyle deðiþtirin.

• Konektörde eðik veya kýrýk pin olup olmadýðýný kontrol edin. (Monitör 
kablosu konektörlerinde bazý pinlerin olmamasý normaldir.)

MONiTÖR GÜ Ç ýÞ ýÐ ýN ý  D EN ET LE ME — Güç ýþýðý kapalýysa, monitörün 
açýldýðýndan emin olmak için düðmeye sýkýca basýn. Güç ýþýðý yanýksa ve yanýp 
sönüyorsa, monitörün gücü vardýr. Güç ýþýðý yanýp sönüyorsa, klavyede bir tuþa 
basýn veya fareyi hareket ettirin.

ELEKTRiK PRiZiNi SýNAMA — Elektrik prizine lamba gibi baþka bir cihaz takarak, 
prizin sorunsuz çalýþtýðýndan emin olun.

TANýL AM A ýÞ ýK LA RýNý  G ÖZ DE N GE ÇiR iN — Bkz. "Sesli Uyarý Kodlarý" sayfa 86.
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Ekran kolay okunmuyorsa

MONiTÖR A Y AR LA RýNý  D ENE TL EM E — Kontrast ve parlaklýðý, manyetik özelliðini 
kaldýrmayý (manyetik alaný etkisizleþtirme) monitörü ayarlamak ve monitör 
kendi kendine sýnamasýný gerçekleþtirmek için monitör belgelerine bakýn.

SUBW OOF ER B iR iMiNi  MO NiT Ö R DE N U Z AK LA Þ TýRMA — Hoparlör sisteminiz 
subwoofer içeriyorsa, subwoofer biriminin monitörden en az 60 cm (2 ft) 
uzakta bulunduðundan emin olun.

MONiTÖRÜ H ARiC i  G ÜÇ K AY N AKL A RýND AN U Z AÐ A T AÞ ýMA — Fanlar, floresan 
ýþýklarý, halojen lambalar ve diðer elektrikli aygýtlar ekrandaki görüntünün 
"titremesine" neden olabilir. Paraziti kontrol etmek için etraftaki elektrikli 
cihazlarý kapatýn.

GÜN EÞ ýÞ ýÐ ýN ýN  N ED EN OL DU Ð U P ARL AM A Yý  V E  O LA Sý  G iR iÞ iMi  ÖN LEM EK iÇ iN  
M ONiTÖRÜ D ÖN DÜ RME

WIN DO WS EK RAN A Y ARL ARýNý  Y AP MA —

Windows XP:
1 Baþlat → Denetim Masasý → Görünüm ve Temalar'ý týklatýn.

2 Deðiþtirmek istediðiniz alaný týklatýn veya Ekran simgesini týklatýn.

3 Renk kalitesi ve Ekran çözünürlüðü için farklý ayarlar deneyin.

Windows Vista:
1 Baþlat  → Denetim Masasý → Donaným ve Ses → Kiþiselleþtirme → Ekran 

Ayarlarý'ný týklatýn.
2 Gerekirse Çözünürlük ve Renk ayarlarý'ný týklatýn.
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3
Sorun Giderme Ýpuçlarý

Güç Iþýklarý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

Bilgisayarýnýzýn önündeki güç düðmesi ýþýðý (iki renkli LED) farklý 
durumlarý göstermek için yanar, yanýp söner veya sabit kalýr:

• Güç ýþýðý yanmýyorsa bilgisayarýnýz kapalýdýr veya elektrik almýyordur.

– Güç konektörünü çýkarýp bilgisayarýn arkasýndaki güç 
konektörüne ve elektrik prizine tekrar takýn.

– Bilgisayarýnýz çok çýkýþlý bir elektrik prizine baðlýysa, prizin 
elektrik prizine takýlý ve açýk olduðundan emin olun. Bilgisayarýn 
doðru çalýþtýðýndan emin olmak için güç koruma aygýtlarýný, çok 
çýkýþlý elektrik prizlerini ve elektrik uzatma kablolarýný devre dýþý 
býrakýn.

– Elektrik prizine lamba gibi baþka bir cihaz takarak, prizin sorunsuz 
çalýþtýðýndan emin olun.

• Güç ýþýðý maviyse ve bilgisayar yanýt vermiyorsa:

– Ekranýn takýlý ve açýk olduðundan emin olun.

– Ekran takýlýysa ve açýksa, bkz. "Sesli Uyarý Kodlarý" sayfa 86.

• Güç ýþýðý mavi yanýp sönüyorsa bilgisayar bekleme modundadýr. 
Normal çalýþmayý devam ettirmek için klavyenizde bir tuþa basýn, 
fareyi hareket ettirin veya güç düðmesine basýn. Güç ýþýðý maviyse ve 
bilgisayar yanýt vermiyorsa: 

– Ekranýn takýlý ve açýk olduðundan emin olun. 

– Ekran takýlýysa ve açýksa, bkz. "Sesli Uyarý Kodlarý" sayfa 86.
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• Güç ýþýðý sarý renkte yanýp sönüyorsa, bilgisayara güç geliyor ama bir 
aygýt arýzalý ya da yanlýþ takýlmýþtýr.

– Bellek modüllerini çýkarýp tekrar takýn (bkz. "Bellek" sayfa 123).

– Tüm kartlarý çýkarýp tekrar takýn (bkz. "Kartlar" sayfa 129).

– Ekran kartýný çýkartýn ve yeniden takýn, bu iþlem uygulanabiliyorsa 
(bkz. "Kartlar" sayfa 129).

• Güç ýþýðý kesintisiz olarak sarý yanýyorsa, bir elektrik sorunu veya 
dahili aygýt arýzasý olabilir.

– Tüm elektrik kablolarýnýn sistem kartýna sýký bir þekilde baðlý 
olduðundan emin olun (bkz. "Sistem Kartý Bileþenleri" sayfa 110).

– Ana güç kablosunun ve ön panel kablosunun sistem kartýna doðru 
bir þekilde baðlý olduðundan emin olun (bkz. "Sistem Kartý 
Bileþenleri" sayfa 110).

Sesli Uyarý Kodlarý
Bilgisayarýnýz, monitör hatalarý veya sorunlarý görüntüleyemezse, 
baþlatma sýrasýnda bir dizi uyarý sesi çýkarabilir. Sesli uyarý kodu adý 
verilen sesli uyarý dizileri bir sorunu belirtir. Olasý bir sesli uyarý kodu, art 
arda üç kýsa bip sesinden oluþur. Bu sesli uyarý kodu, bilgisayarýn bir 
bellek sorunuyla karþýlaþtýðýný gösterir.

Bilgisayarýnýz baþlatma sýrasýnda uyarý sesi çýkartýrsa:

1 Sesli uyarý kodunu not edin. 

2 Daha ciddi nedenleri tanýmlamak için Dell Diagnostics uygulamasýný 
çalýþtýrýn (bkz. "Dell Diagnostics Programý" sayfa 90).
86 Sorun Giderme Ýpuçlarý



Kod
(tekrar eden 
kýsa bipler)

Taným Önerilen Çözüm

1 BIOS checksum 
arýzasý. Anakart 
arýzasý olasýlýðý.

Dell'e baþvurun.

2 Bellek modülü 
algýlanamadý

1 Ýki ya da daha fazla bellek modülü takýlýysa, 
modülleri çýkarýn, tek bir modülü takýn 
(bkz. "Bellek Takma" sayfa 126) ve 
bilgisayarý yeniden baþlatýn. Bilgisayar 
normal þekilde baþlarsa, diðer bir modülü 
takýn. Arýzalý bir modül bulana kadar veya 
tüm modülleri hatasýz þekilde takana kadar 
devam edin.

2 Varsa, ayný türdeki, çalýþýr bir modülü 
bilgisayarýnýza takýn (bkz. "Bellek Takma" 
sayfa 126).

3 Sorun devam ederse, Dell'e baþvurun.

3 Anakart arýzasý 
olasýlýðý

Dell'e baþvurun.

4 RAM Okuma/Yazma 
hatasý

1 Bellek modülü/konektör takmayla ilgili özel 
gereksinimlerin bulunmadýðýndan emin 
olun (bkz. "Bellek Takma Kurallarý" 
sayfa 124).

2 Taktýðýnýz bellek modüllerinin 
bilgisayarýnýzla uyumlu olduðunu 
doðrulayýn. (bkz. "Bellek Takma Kurallarý" 
sayfa 124).

3 Sorun devam ederse, Dell'e baþvurun.

5 Gerçek zamanlý saat 
arýzasý. Olasý pil 
arýzasý veya anakart 
arýzasý.

1 Pili çýkarýn (bkz. "Pil Deðiþtirme" sayfa 160).
2 Sorun devam ederse, Dell'e baþvurun.

6 Video BIOS sýnama 
hatasý

Dell'e baþvurun.

7 CPU önbelleði 
sýnama arýzasý

Dell'e baþvurun.
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Sistem Ýletileri
 NOT: Aldýðýnýz ileti tabloda listelenmemiþse, iþletim sisteminin veya ileti 

görüntülendiðinde çalýþmakta olan programýn belgelerine bakýn.

DiKK AT!  BU SiST EM D E Ö NC EKi  Ö NY ÜK LE ME TEÞEBBÜS LERi  [NN NN]  D ENE TiM 
N OK TA S ýND A BA Þ ARýSýZ  OL DU.  BU S OR U NU G iD ERM E i LE  iL GiL i  YARDýM iÇ iN  
L Ü TF EN BU DEN ET iM NO KT AS ýN ý  B iR  YERE  NOT  E DiN  VE  DEL L TE KNiK  DE ST EÐ iN E 
B AÞ V URU N — Bilgisayar ayný hata için arka arkaya üç defa önyükleme iþlemini 
baþaramadý (yardým için bkz. "Dell'e Baþvurma" sayfa 202).

CMOS S A Ð L AM A TOPLAMý  HA T AS ý — Olasý ana kart hatasý veya RTC pil gücü 
düþük. Pili deðiþtirin. Yardým için bkz. "Pil Deðiþtirme" sayfa 160 veya bkz. "Dell'e 
Baþvurma" sayfa 202.

CPU F AN H AT A Sý — CPU fan hatasý. CPU fanýný deðiþtirin. Bkz. "Ýþlemci 
Faný/Isý Emici Biriminin Çýkartýlmasý" sayfa 166.

DiSK ET  D R IV E  0 AR AM A HA T AS ý — Bir kablo gevþek olabilir veya bilgisayar 
yapýlandýrma bilgileri ile donaným yapýlandýrmasý ayný olmayabilir. Kablo 
baðlantýlarýný gözden geçirin veya yardým için bkz. "Dell'e Baþvurma" 
sayfa 202.

DiSK ET  O KU MA H A TA S ý — Disket bozulmuþ veya bir kablo gevþemiþ olabilir. 
Disketi deðiþtirin/kablo baðlantýlarýnda gevþeklik olup olmadýðýna bakýn.

SABiT DiSK SÜRÜCÜ HATASý — HDD POST sýrasýnda olasý sabit disk arýzasý. 
Kablolarý kontrol edin/sabit disk sürücülerini deðiþtirin veya yardým için bkz. "Dell'e 
Baþvurma" sayfa 202.

SABiT  D iSK  S ÜR ÜC Ü OKU M A HA T AS ý — Sabit disk sürücü önyükleme sýnamasý 
sýrasýnda olasý sabit disk sürücü hatasý (yardým için bkz. "Dell'e Baþvurma" 
sayfa 202).

KL AV Y E HA TA S ý — Klavyede hata var veya klavye kablosu gevþek (bkz. "Klavye 
Sorunlarý" sayfa 69).
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HiÇB iR  Ö NY Ü KLE ME A Y GýT ý  YOK — Önyüklenebilir bir sabit disk veya disket 
sürücüde önyüklenebilir bir disket yok ya da Sabit Disk/Disket kablosu gevþek 
veya önyüklenebilir hiçbir aygýt yok. 

• Disket sürücünüz, önyükleme aygýtýnýzsa, sürücüde önyüklenebilir bir 
disket olduðundan emin olun.

• Önyükleme aygýtýnýz sabit disk sürücüsü ise, kablolarýn baðlý, sürücünün 
doðru þekilde takýlmýþ ve önyüklenebilir aygýt olarak bölümlendirilmiþ 
olduðundan emin olun.

• Sistem kurulumuna girin ve önyükleme sýrasý bilgilerinin doðru 
olduðundan emin olun (bkz. "Sistem Kurulumuna Girme" sayfa 188).

SAA T iL ERL EM E K ES iN TiS i  YOK  — Sistem kartý üzerindeki yonga veya 
anakart arýzalý olabilir (yardým için bkz."Dell'e Baþvurma" sayfa 202).

SiS TE M DýÞ ý  D iS K V EY A  D iS K H A TA S ý  — Disketi önyüklenebilir bir iþletim 
sistemi yüklü bir disketle deðiþtirin veya disketi A sürücüsünden çýkartýp 
bilgisayarý yeniden baþlatýn.

ÖNYÜ KLE ME  D iSK ET i  DEÐ iL  — Önyüklenebilir bir disket takýn ve bilgisayarý 
yeniden baþlatýn.

USB A Þ ýR ý  AK ýM H AT A Sý — USB aygýtýný çýkarýn. USB aygýtý için harici güç 
kaynaðý kullanýn.

NOT – SA BiT  DiSK  SÜ R Ü CÜ SÜ KENDÝ KENDÝNE ÝZLEME SÝSTEMÝ B iR  
PA RAM ETREN iN NO RMA L Ç AL ýÞ MA A RA LýÐ ýN ý  AÞ T ýÐ ýN ý  B i LD iRD i .  DEL L,  
VE RiLE RiN iZ i  DÜ ZENL i  O LA RA K Y E DEK LE ME NiZ i  ÖN ERiR.  OLA Sý  B iR  S AB iT  D iSK  
SÜ RÜ CÜ H AT A SýNýN  NE DEN i  A RA LýK  D ýÞ ýND A Ç A LýÞ A N B iR  PAR AM ETRE O LA BiL iR  
DE ,  O LM AY A BIL IR  D E . — S.M.A.R.T hatasý, olasý sabit disk sürücü hatasý. Bu 
özellik BIOS ayarlarýndan etkinleþtirilip devre dýþý býrakýlabilir.
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Dell Diagnostics Programý
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

Dell Teþhislerini Kullanma Zamaný
Bilgisayarýnýzla ilgili bir sorun yaþarsanýz, teknik yardým için Dell'e 
baþvurmadan önce Kilitlenmeler ve Yazýlým Sorunlarý bölümündeki 
gerekli kontrolleri yapýn (bkz. "Kilitlenmeler ve Yazýlým Sorunlarý" 
sayfa 70) ve Dell Diagnostics'i çalýþtýrýn.

Baþlamadan önce bu yordamlarý yazdýrmanýz önerilir.

 DÝKKAT: Dell Diagnostics programý yalnýzca Dell™ bilgisayarlarda çalýþýr.

 NOT: Drivers and Utilities CD'si isteðe baðlýdýr ve bilgisayarýnýzla birlikte verilmeyebilir.

Bilgisayarýnýzýn yapýlandýrma bilgilerini gözden geçirmek için "Sistem 
Kurulumu" sayfa 187 bölümüne bakýn ve sýnamak istediðiniz aygýtýn 
sistem ayarlar (setup) programýnda görüntülendiðinden ve etkin 
olduðundan emin olun.

Sabit disk sürücünüzden veya Drivers and Utilities (Sürücüler ve 
Yardýmcý Programlar) CD'sinden Dell Diagnostics programýný baþlatýn. 

Dell Diagnostics Programýný Sabit Sürücünüzden Baþlatma
Dell Diagnostics programý sabit disk sürücünüzde gizli bir tanýlama 
yardýmcý programý bölümündedir.

 NOT: Bilgisayarýnýz bir ekran resmi görüntülemiyorsa, bkz. "Dell'e Baþvurma" sayfa 202.

1 Bilgisayarýn sorunsuz þekilde çalýþan bir elektrik prizine baðlý 
olduðundan emin olun.

2 Bilgisayarýnýzý açýn (veya yeniden baþlatýn).
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3 DELL™ logosu göründüðünde hemen <F12> tuþuna basýn. 
Önyükleme menüsünden Boot to Utility Partition (Yardýmcý Program 
Bölümüne Önyükle) öðesini seçin ve <Enter> tuþuna basýn.

 NOT: Fazla uzun süre beklediyseniz ve iþletim sistemi logosu görünürse, 
Microsoft® Windows® masaüstünü görene kadar bekleyin; ardýndan 
bilgisayarýnýzý kapatýn ve yeniden deneyin.

 NOT: Hiçbir tanýlama yardýmcý programý bölümü bulunamadýðýný belirten bir ileti 
görürseniz, Dell Diagnostics programýný Drivers and Utilities (Sürücüler ve 
Yardýmcý Programlar) ortamýndan baþlatýn.

4 Dell Diagnostics'i sabit disk sürücünüzdeki tanýlama yardýmcý 
programý bölümünden baþlatmak için herhangi bir tuþa basýn.

Dell Diagnostics Programýný Drivers and Utilities CD'sinden Baþlatma
1 Drivers and Utilities ortamýný yerleþtirin.

2 Bilgisayarý kapatýp tekrar baþlatýn.

DELL logosu göründüðünde hemen <F12> tuþuna basýn.

 NOT: Fazla uzun süre beklediyseniz ve iþletim sistemi logosu görünürse, 
Microsoft® Windows® masaüstünü görene kadar bekleyin; ardýndan 
bilgisayarýnýzý kapatýn ve yeniden deneyin.

 NOT: Sonraki adýmlar, önyükleme sýrasýný yalnýzca bir kez deðiþtirir. Sonraki 
baþlatmada, bilgisayar sistem kurulumu programýnda belirtilen aygýtlara göre 
önyükleme yapar.

3 Önyükleme aygýtý listesi göründüðünde, CD/DVD/CD-RW seçeneðini 
vurgulayýn ve <Enter> tuþuna basýn.

4 Görüntülenen menüden Boot from CD-ROM (CD-ROM'dan baþlat) 
seçeneðini belirtin ve <Enter> tuþuna basýn.

5 CD menüsünü baþlatmak için 1 yazýn ve ilerlemek için <Enter> 
tuþuna basýn.

6 Numaralý listeden Run the 32 Bit Dell Diagnostics'i (32 Bit Dell 
Diagnostics Programýný Çalýþtýr) seçin. Birden çok sürüm 
listelenmiþse, bilgisayarýnýza uygun sürümü seçin.

7 Dell Diagnostics programýnýn Ana Menüsü göründüðünde, uygulamak 
istediðiniz sýnamayý seçin.
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Dell Diagnostics Ana Menüsü
1 Dell Diagnostics programý yüklendikten ve Ana Menü ekraný 

göründükten sonra, istediðiniz seçeneðin düðmesini týklatýn.

 NOT: Bilgisayarýnýzda eksiksiz bir sýnama gerçekleþtirmek için, Test System (Sistemi 
Sýna) seçeneðini iþaretlemeniz önerilir.

2 Ana menüdeki Test System (Sistemi Sýna) seçeneði belirtildikten sonra 
aþaðýdaki menü görüntülenir:

 NOT: Bilgisayardaki aygýtlarýn tam bir sýnamasýnýn yapýlmasý için aþaðýdaki 
menüden Extended Test (Geniþletilmiþ Sýnama) seçeneðini belirlemeniz önerilir.

3 Sýnama sýrasýnda bir sorunla karþýlaþýlýrsa, sorunun hata kodunu ve 
açýklamasýný içeren bir ileti görünür. Hata kodu ile sorunun açýklamasýný 
bir yere yazýn ve "Dell'e Baþvurma" sayfa 202 bölümüne bakýn.

 NOT: Bilgisayarýnýzýn Service Tag (Servis Etiketi) numarasý, her sýnama ekranýnýn 
en üstünde görünür. Dell'e baþvurduðunuzda, teknik destek bölümü sizden Service 
Tag numaranýzý ister.

Seçenek Ýþlev

Test Memory 
(Belleği Sına)

Baðýmsýz bellek sýnamasýný çalýþtýr

Test System 
(Sistemi Sına)

Sistem Tanýlamasýný çalýþtýr

Exit (Çıkış) Diagnostics'ten çýk

Seçenek Ýþlev

Express Test 
(Hızlı Sınama)

Sistemdeki aygýtlarýn hýzlý þekilde sýnamasýný 
yapar. Bu iþlem genelde 10-20 dakika sürer.

Extended Test 
(Genişletilmiş 
Sınama)

Sistemdeki aygýtlarýn tam bir sýnamasýný yapar. Bu 
yaklaþýk bir saat veya daha fazla sürebilir.

Custom Test 
(Özel Sınama)

Belirli bir aygýtý sýnamak veya uygulanacak sýnama 
iþlemlerini özelleþtirmek için kullanýlýr.

Symptom Tree 
(Belirti Ağacı)

Bu seçenek sýnamalarý karþýlaþtýðýnýz sorunun 
belirtisine göre seçmenize olanak verir. Bu 
seçenek en sýk karþýlaþýlan belirtileri listeler.
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4 Custom Test veya Symptom Tree (Özel Sýnama veya Belirti Aðacý) 
seçeneðinden bir sýnama yürütürseniz, daha fazla bilgi için aþaðýdaki 
tabloda açýklanan ilgili sekmeyi týklatýn.

5 Sýnama iþlemleri tamamlandýðýnda, Ana Menü ekranýna dönmek için 
sýnama ekranýný kapatýn. Dell Diagnostics programýndan çýkmak ve 
bilgisayarý yeniden baþlatmak için, Ana Menü ekranýný kapatýn.

6 Drivers and Utilities (Sürücüler ve Yardýmcý Programlar) CD'sini 
çýkarýn.

Sekme Ýþlev

Results 
(Sonuçlar)

Sýnama sonuçlarýný ve karþýlaþýlan hata 
durumlarýný görüntüler.

Errors 
(Hatalar)

Karþýlaþýlan hata durumlarýný, hata kodlarýný ve 
sorun açýklamasýný görüntüler.

Help (Yardım) Sýnamayý açýklar ve sýnama çalýþtýrma 
gereksinimlerini belirtebilir.

Yapılandırma Seçilen aygýt için donaným yapýlandýrmanýzý 
görüntüler.

Dell Diagnostics programý, tüm aygýtlarýn 
yapýlandýrma bilgilerini sistem kurulumundan, 
bellekten ve çeþitli iç sýnamalardan alýr ve bilgileri 
ekranýn sol bölmesindeki aygýt listesinde 
görüntüler. Aygýt listesi, bilgisayarýnýzda takýlý 
tüm bileþenlerin veya bilgisayarýnýza baðlanmýþ 
tüm aygýtlarýn adlarýný görüntülemeyebilir.

Parameters 
(Parametreler)

Sýnama ayarlarýný deðiþtirerek sýnamayý 
özelleþtirmenize olanak verir.
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Sürücüler

Sürücü Nedir?
Sürücü, yazýcý, fare veya klavye gibi bir aygýtý denetleyen bir programdýr. 
Tüm aygýtlar için bir sürücü programý gerekir.

Sürücüler aygýt ve aygýtý kullanan diðer programlar arasýnda bir çevirmen 
gibi çalýþýrlar. Her aygýtýn yalnýzca kendi sürücüsünün tanýyacaðý 
özelleþtirilmiþ komut setleri vardýr.

Bilgisayarýnýz Dell tarafýndan gerekli bütün sürücüler yüklenmiþ halde 
gönderilir - ek bir kuruluma ya da yapýlandýrmaya gerek yoktur.

 DÝKKAT: Drivers and Utilities CD'si iþletim sistemi için bilgisayarýnýzda bulunmayan 
sürücüleri içerebilir. Ýþletim sisteminiz için uygun olan yazýlýmý yüklediðinizden emin olun.

Klavye sürücüsü gibi birçok sürücü, Microsoft Windows iþletim sistemi 
ile birlikte gelir. Aþaðýdaki durumlarda sürücüler yüklemeniz gerekebilir:

• Ýþletim sisteminizi yükseltirseniz.

• Ýþletim sisteminizi yeniden yüklerseniz.

• Yeni bir aygýt baðlarsanýz veya yüklerseniz.

Sürücülerin Tanýmlanmasý
Herhangi bir aygýtla ilgili bir sorun yaþýyorsanýz, sorunun kaynaðýnýn 
sürücü olup olmadýðýný belirleyin ve gerekirse sürücüyü güncelleþtirin.

1 Baþlat  simgesine týklatýn ve Bilgisayar öðesini sað týklatýn.

2 Özellikler → Aygýt Yöneticisi'ni týklatýn.

 NOT: Kullanýcý Hesabý Denetimi (Görevler penceresinin altýnda solda bulunur) 
görüntülenebilir. Bilgisayarda bir yöneticiyseniz Devam düðmesini týklatýn; 
deðilseniz devam etmek için yöneticinize baþvurun.

Listede aþaðý inerek herhangi bir aygýt simgesinin yanýnda ünlem iþareti 
(sarý bir daire içinde [!]) olup olmadýðýna bakýn.

Aygýt adýnýn yanýnda bir ünlem iþareti varsa, sürücüyü yeniden yüklemeniz 
ya da yeni bir sürücü yüklemeniz gerekebilir (bkz. "Sürücüleri ve Yardýmcý 
Programlarý Yeniden Yükleme" sayfa 95).
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Sürücüleri ve Yardýmcý Programlarý Yeniden Yükleme

 DÝKKAT: support.dell.com adresindeki Dell Destek web sitesi ve Drivers and Utilities 
(Sürücüler ve Yardýmcý Programlar) ortamýnýz Dell™ bilgisayarlarý için onaylanmýþ 
sürücüleri içerir. Baþka kaynaklardan alýnan sürücüleri yüklerseniz, bilgisayarýnýz düzgün 
çalýþmayabilir.

Windows Aygýt Sürücüsü Geri Alma

Bir sürücüyü yükledikten veya güncelleþtirdikten sonra bilgisayarýnýzda 
sorun oluþursa, sürücüyü önceden yüklü olan sürümle deðiþtirmek için 
Windows Aygýt Sürücüsü Geri Alma'yý kullanýn.

Windows XP:

1 Baþlat → Bilgisayarým → Özellikler → Donaným → Aygýt Yöneticisi'ni 
týklatýn.

2 Yeni sürücü kurulmuþ olan aygýta sað tuþla týklatýn sonra Özellikler'i 
týklatýn.

3 Sürücüler sekmesini → Sürücüyü Geri Al'ý týklatýn.

Windows Vista:

1 Baþlat  simgesine týklatýn ve Bilgisayar öðesini sað týklatýn.

2 Özellikler → Aygýt Yöneticisi'ni týklatýn.

 NOT: Kullanýcý Hesabý Denetimi penceresi açýlabilir. Bilgisayarda bir yöneticiyseniz 
Devam düðmesini týklatýn; deðilseniz Aygýt Yöneticisine girmek için yöneticinize 
baþvurun.

3 Yeni sürücü kurulmuþ olan aygýta sað tuþla týklatýn sonra Özellikler'i 
týklatýn.

4 Sürücüler sekmesini → Sürücüyü Geri Al'ý týklatýn.

Aygýt Sürücüsü Geri Alma sorununu çözmezse, bilgisayarýnýzý yeni 
sürücüyü yüklemeden önceki çalýþma durumuna döndürmek için Sistem 
Geri Yükleme'yi ("Ýþletim Sisteminizi Geri Yükleme" sayfa 98) kullanýn.
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Drivers and Utilities Ortamýný Kullanma

Aygýt Sürücüsüne Geri Dönme ya da Sistem Geri Yükleme ("Ýþletim 
Sisteminizi Geri Yükleme" sayfa 98) sorunu çözmezse, sürücüyü Drivers 
and Utilities CD'sinden yeniden yükleyin.

1 Windows masaüstü görüntülenirken Drivers and Utilities ortamýný 
takýn.

Drivers and Utilities ortamýný ilk kez kullanýyorsanýz adým 2 
konumuna gidin. Ýlk kez kullanmýyorsanýz, adým 5 konumuna gidin.

2 Drivers and Utilities ortamý yükleme programý baþladýðýnda, 
ekrandaki komutlarý izleyin.

3 InstallShield Sihirbazý Tamamlandý penceresi göründüðünde, Drivers 
and Utilities ortamýný çýkarýn ve bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmak için 
Son'u týklatýn.

4 Windows masaüstünü gördüðünüzde, Drivers and Utilities CD'sini 
yeniden takýn.

5 Welcome Dell System Owner ekranýnda, Ýleri'yi týklatýn.

 NOT: Drivers and Utilities ortamýnda sadece bilgisayarýnýzla birlikte gelen ekran 
sürücüleri görüntülenir. Baþka donanýmlar eklediyseniz, yeni donanýmýn sürücüleri 
Drivers and Utilities CD'sinde görüntülenmeyebilir. Bu sürücüler görüntülenmezse 
Drivers and Utilities CD'sinin uygulamasýndan çýkýn. Sürücü bilgileri için aygýtla 
birlikte gelen belgelere bakýn.

Drivers and Utilities programýnýn bilgisayarýnýzda bir donaným 
algýladýðýný belirten bir ileti görüntülenir.

Bilgisayarýnýz tarafýndan kullanýlan sürücüler My Drivers'da 
görüntülenir—Drivers and Utilities programý bu bileþenleri sistem 
penceresinde tanýmlar.

 6 Yeniden yüklemek istediðiniz sürücüyü týklatýn ve ekrandaki 
yönergeleri izleyin. 

Belli bir sürücü listede yoksa, sürücü iþletim sisteminiz için gerekli 
olmayabilir.
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Sürücüleri El ile Yeniden Yükleme 

Sürücü dosyalarýný önceki bölümde açýklanan þekilde sabit sürücünüze 
çýkardýktan sonra aþaðýdaki talimatlarý izleyin:

1 Baþlat  simgesine týklatýn ve Bilgisayar öðesini sað týklatýn.

2 Özellikler → Aygýt Yöneticisi'ni týklatýn.
 NOT: Kullanýcý Hesabý Denetimi penceresi açýlabilir. Bilgisayarda bir yöneticiyseniz 

Devam düðmesini týklatýn; deðilseniz Aygýt Yöneticisine girmek için yöneticinize 
baþvurun.

3 Sürücüsünü yüklediðiniz aygýtýn türünü (örneðin, Ses veya Video) çift 
týklatýn.

4 Sürücüsünü yüklediðiniz aygýtýn adýný çift týklatýn.
5 Sürücü sekmesini → Sürücüyü Güncelleþtir → Sürücü yazýlýmý için 

bilgisayarýma gözat seçeneðini týklatýn.
6 Gözat'ý týklatýn ve sürücü dosyalarýný önceden kopyaladýðýnýz yeri 

bulun.
7 Uygun sürücünün adý göründüðünde, sürücünün adýný → Tamam → 

Ýleri'yi týklatýn.
8 Son'u týklatýn ve bilgisayarýnýzý yeniden baþlatýn.

Microsoft Windows® XP ve Windows Vista® 
Ýþletim Sistemlerinde Yazýlým ve Donaným 
Sorunlarýný Giderme
Ýþletim sistemi kurulumu sýrasýnda bir aygýt algýlanamazsa veya 
algýlandýðý halde, yanlýþ yapýlandýrýlýrsa, uyumsuzluðu çözmek için 
Donaným Sorun Gidericisi'ni kullanabilirsiniz.

Donaným Sorun Gidericisi'ni baþlatmak için:

Windows XP:

1 Baþlat → Yardým ve Destek'i týklatýn.

2 Arama alanýna donanım sorunu giderme yazýn ve aramayý 
baþlatmak için <Enter> tuþuna basýn.

3 Sorun Çözme bölümünde Donaným Sorunu Giderici'yi týklatýn.

4 Donaným Sorun Giderici listesinde sorunu en iyi þekilde tanýmlayan 
seçeneði belirleyin ve kalan sorun giderme adýmlarýný izlemek için 
Ýleri'yi týklatýn.
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Windows Vista:

1 Windows Vista baþlat düðmesini  ve Yardým ve Destek'i týklatýn.

2 Ara alanýna donanım sorun gidericisi yazýn ve aramayý 
baþlatmak için <Enter> tuþuna basýn.

Arama sonuçlarýnda sorunu en iyi þekilde tanýmlayan seçeneði belirleyin 
ve kalan sorun giderme adýmlarýný izleyin.

Ýþletim Sisteminizi Geri Yükleme
Ýþletim sisteminizi aþaðýdaki yollarla geri yükleyebilirsiniz:

• Microsoft Windows XP Sistem Geri Yükleme ve Windows Vista Sistem 
Geri Yükleme, veri dosyalarýný etkilemeksizin bilgisayarýnýzý daha 
önceki durumuna getirir. Ýþletim sisteminizi geri yüklemek ve veri 
dosyalarýnýzý korumak için ilk çözüm olarak Sistem Geri Yükleme'yi 
kullanýn.

• Dell PC Restore by Symantec, sabit sürücünüzü bilgisayarý satýn 
aldýðýnýz sýradaki çalýþma durumuna geri yükler. Dell PC Geri Yükleme 
sabit diskteki tüm verileri kalýcý olarak siler ve bilgisayarý satýn aldýktan 
sonra yüklediðiniz tüm uygulamalarý kaldýrýr. PC Geri Yükleme iþlevini 
sadece Sistem Geri Yükleme ile iþletim sistemi sorununuzu 
çözemediðinizde kullanýn.

• Bilgisayarýnýzla birlikte bir Operating System (Ýþletim Sistemi) diski 
aldýysanýz, iþletim sisteminizi geri yüklemek için bu diski 
kullanabilirsiniz. CD'yi sadece Sistem Geri Yükleme ile iþletim sistemi 
sorununuzu çözemediðinizde kullanýn.

Microsoft® Windows® Sistem Geri Yüklemeyi Kullanma
Windows iþletim sistemleri, donanýma, yazýlýma veya sistem ayarlarýna 
yapýlan deðiþiklikler bilgisayarý istenmeyen bir sistem durumuna 
getirmiþse, bilgisayarýnýzý önceki bir sistem durumuna geri yüklemenizi 
(veri dosyalarýný etkilemeden) saðlayan Sistem Geri Yükleme seçeneðini 
saðlar. Sistem Geri Yüklemenin bilgisayarýnýzda yaptýðý hiçbir deðiþiklik 
geri alýnamaz.

 DÝKKAT: Veri dosyalarýnýzý düzenli olarak yedekleyin. Sistem Geri Yükleme, veri 
dosyalarýnýzý izlemez veya kurtarmaz.

 NOT: Bu belgedeki yordamlar Windows varsayýlan görünümü için yazýlmýþtýr, bu nedenle 
Dell™ bilgisayarýnýzý Windows Klasik görünümüne ayarladýðýnýzda bunlar geçerli 
olmayabilir.
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Sistem Geri Yükleme'yi Baþlatma

Windows XP:

 DÝKKAT: Bilgisayarý daha önceki bir sistem durumuna geri yüklemeden önce, açýk 
dosyalarý kaydedip kapatýn ve açýk programlardan çýkýn. Sistem geri yükleme bitene 
kadar hiçbir dosyayý veya programý deðiþtirmeyin, açmayýn veya silmeyin.

1 Baþlat → Tüm Programlar → Aksesuarlar → Sistem Araçlarý → Sistem 
Geri Yükleme'yi týklatýn.

2 Bilgisayarýmý önceki bir zamana geri yükle ya da Geri yükleme noktasý 
oluþtur seçeneklerinden birini týklatýn.

3 Ýleri'yi týklatýn ve kalan ekran komutlarýný izleyin.

Windows Vista:

1 Windows Vista baþlat düðmesini  ve Yardým ve Destek'i týklatýn.

2 Arama kutusuna Sistem Geri Yükleme yazýn ve <Enter> tuþuna 
basýn.

  NOT: Kullanýcý Hesabý Denetimi penceresi açýlabilir. Bilgisayarda bir 
yöneticiyseniz, Devam'ý týklatýn; aksi takdirde istediðiniz eyleme devam etmek için 
yöneticinize baþvurun.

3 Ýleri'yi týklatýn ve ekranda kalan komutlarý izleyin.

Sistem Geri Yükleme'nin sorununuzu çözmemesi durumunda son sistem 
geri yüklemeyi geri alabilirsiniz.

Son Sistem Geri Yüklemeyi Geri Alma

 DÝKKAT: Son sistem geri yüklemesini geri almadan önce, açýk dosyalarý kaydedip 
kapatýn ve açýk programlardan çýkýn. Sistem geri yükleme bitene kadar hiçbir dosyayý 
veya programý deðiþtirmeyin, açmayýn veya silmeyin.

Windows XP:

1 Baþlat → Tüm Programlar → Aksesuarlar → Sistem Araçlarý → Sistem 
Geri Yükleme'yi týklatýn.

2 Son geri yüklememi geri al'ý ve Devam'ý týklatýn.

Windows Vista:

1 Windows Vista baþlat düðmesini  ve Yardým ve Destek'i týklatýn.

2 Arama kutusuna Sistem Geri Yükleme yazýn ve <Enter> tuþuna basýn.

3 Son geri yüklememi geri al'ý ve Devam'ý týklatýn.
Sorun Giderme Ýpuçlarý 99



1

Sistem Geri Yükleme'yi Etkinleþtirme

 NOT: Windows Vista, düþük disk alaný olsa bile Sistem Geri Yükleme'yi devre dýþý 
býrakmaz. Bu nedenle, aþaðýdaki adýmlar sadece Windows XP için geçerlidir.

Windows XP'yi 200 MB'den daha az kullanýlabilir boþ sabit disk alanýyla 
yeniden yüklerseniz, Sistem Geri Yükleme otomatik olarak devre dýþý kalýr. 

Sistem Geri Yükleme'nin etkin olup olmadýðýný görmek için:

1 Baþlat → Denetim Masasý → Performans ve Bakým → Sistem'i týklatýn.

Sistem Geri Yükleme sekmesini týklatýn ve Sistem Geri Yükleme'yi kapat 
seçeneðinin iþaretli olmadýðýndan emin olun.

Dell PC Restore ve Dell Factory Image Restore'ý Kullanma

 DÝKKAT: Dell PC Geri Yükleme ve Dell Factory Image Restore kullanýldýðýnda sabit 
sürücünüzdeki tüm veriler kalýcý olarak silinir ve bilgisayarýnýzý aldýktan sonra yüklediðiniz 
tüm programlar veya sürücüler kaldýrýlýr. Mümkünse, bu seçenekleri kullanmadan önce 
verilerinizi yedekleyin. PC Geri Yükleme'yi veya Dell Factory Image Restore'yi sadece 
Sistem Geri Yükleme ile iþletim sistemi sorununuzu çözemediðinizde kullanýn.

 NOT: Symantec tarafýndan sunulan Dell PC Geri Yükleme ve Dell Factory Image Restore 
bazý ülkelerde veya belirli bilgisayarlarda kullanýlamayabilir.

Dell PC Geri Yükleme'yi (Windows XP) veya Dell Factory Image Restore'yi 
(Windows Vista) iþletim sisteminizi geri yüklemek için sadece son çözüm 
olarak kullanýn. Bu seçenekler sabit sürücünüzü bilgisayarýnýzý ilk 
aldýðýnýzdaki çalýþma durumuna döndürür. Bilgisayarýnýzý aldýktan sonra 
eklediðiniz veri dosyalarý dahil tüm program veya dosyalar sabit sürücüden 
kalýcý olarak silinir. Veri dosyalarý belgeleri, elektronik tablolarý, e-posta 
mesajlarýný, dijital fotoðraflarý, müzik dosyalarýný vb. içerir. Mümkünse, 
PC Geri Yükleme'yi ve Factory Image Restore'yi kullanmadan önce tüm 
verileri yedekleyin.

Windows XP: Dell PC Geri Yükleme

1 Bilgisayarý açýn.

Önyükleme iþlemi sýrasýnda ekranýn üstünde www.dell.com yazan 
mavi bir çubuk görünür.

2 Mavi çubuðu görür görmez <Ctrl><F11> tuþ kombinasyonuna basýn.

<Ctrl><F11> tuþ birleþimine zamanýnda basamazsanýz, bilgisayarýn 
baþlamasýnýn tamamlanmasýna izin verin ve sonra bilgisayarýnýzý 
yeniden baþlatýn.
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 DÝKKAT: PC Restore uygulamasýný devam ettirmek istemiyorsanýz bir sonraki adýmda 
Reboot (Yeniden Baþlat) öðesini týklatýn.

3 Görüntülenen bir sonraki adýmda, Restore (Geri Yükle).

4 Bir sonraki ekranda, Onayla öðesini týklatýn.

Geri yükleme iþlemi yaklaþýk 6–10 dakika sürer.

5 Sizden istendiðinde, bilgisayarý yeniden baþlatmak için Son'u týklatýn.

 NOT: Bilgisayarý el ile kapatmayýn. Son'u týklatýn ve bilgisayarýn yeniden 
baþlamasýna izin verin.

6 Sizden istendiðinde Evet'i týklatýn.

Bilgisayar yeniden baþlar. Bilgisayar ilk çalýþma durumuna 
döndürüldüðünden, açýlan Son Kullanýcý Lisans Sözleþmesi gibi ekranlar, 
bilgisayar ilk kez açýldýðýnda görünenlerle aynýdýr. 

7 Ýleri'yi týklatýn.

Sistem Geri Yükleme ekraný görüntülenir ve bilgisayar yeniden baþlar. 

8 Bilgisayar yeniden baþladýktan sonra, Tamam'ý týklatýn.

Windows Vista: Dell Factory Image Restore

1 Bilgisayarý açýn. Dell logosu göründüðünde, Vista Geliþmiþ Önyükleme 
Seçenekleri penceresine eriþmek için <F8> tuþuna birkaç defa basýn.

2 Bilgisayarýnýzý Onarýn seçeneðini belirleyin.

Sistem Kurtarma Seçenekleri penceresi görüntülenir.

3 Bir klavye düzeni seçin ve Ýleri'yi týklatýn.

4 Kurtarma seçeneklerine eriþmek için yerel kullanýcý olarak oturum açýn. 
Komut istemine eriþmek için Kullanýcý adý alanýna yönetici yazýn ve 
ardýndan Tamam'ý týklatýn.

5 Dell Factory Image Restore'yi týklatýn.

 NOT: Yapýlandýrmanýza baðlý olarak Dell Factory Tools ve sonra Dell Factory Image 
Restore öðesini seçmeniz gerekebilir.

 Dell Factory Image Restore karþýlama ekraný görüntülenir.

6 Ýleri'yi týklatýn.

 Veri Silmeyi Onayla ekraný görüntülenir.

 DÝKKAT: Factory Image Restore ile devam etmek istemiyorsanýz Ýptal düðmesini týklatýn.
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7 Sabit sürücüyü yeniden biçimlendirmek ve sistem yazýlýmýný fabrika 
durumuna geri döndürmeye devam etmek istediðinizi onaylamak için 
onay kutusunu týklatýn ve ardýndan Ýleri'yi týklatýn.

Geri yükleme iþlemi baþlar ve tamamlanmasý beþ dakika veya daha 
fazla sürebilir.

Ýþletim sistemi ve fabrikada yüklenen uygulamalar fabrika durumuna 
döndürüldüðünde bir mesaj görüntülenir.

8 Sistemi yeniden baþlatmak için Son'u týklatýn.

Dell PC Geri Yükleme uygulamasýnýn kaldýrýlmasý

 DÝKKAT: Dell PC Geri Yükleme'yi sabit sürücüden kalýcý olarak kaldýrmak, PC Geri Yükleme 
yardýmcý programýný bilgisayarýnýzdan siler. Dell PC Geri Yükleme'yi kaldýrdýktan sonra 
bilgisayar iþletim sisteminizi geri yüklemek için bu yardýmcý programý kullanamazsýnýz.

Dell PC Geri Yükleme, sabit sürücünüzü bilgisayarýnýzý ilk aldýðýnýzdaki 
çalýþma durumuna döndürebilmenizi saðlar. Ek sabit disk alaný kazanmak 
için bile olsa PC Geri Yükleme'yi bilgisayarýnýzdan kaldýrmamanýz önerilir. 
PC Geri Yükleme'yi bilgisayarýnýzdan kaldýrýrsanýz, bu yardýmcý programý 
bir daha hiçbir zaman geri çaðýramazsýnýz ve iþletim sisteminizi ilk 
durumuna döndürmek için PC Geri Yükleme'yi bir daha kullanamazsýnýz.

PC Geri Yükleme uygulamasýný kaldýrmak için:

1 Yerel yönetici olarak bilgisayarýnýzda oturum açýn.

2 Microsoft Windows Gezgini'nde c:\dell\utilities\DSR konumuna gidin.

3 DSRIRRemv2.exe dosya adýný çift týklatýn.

 NOT: Yerel yönetici olarak oturum açmazsanýz, yönetici olarak oturum açmanýz 
gerektiðini belirten bir mesaj görünür. Çýkýþ'ý týklatýn ve ardýndan yerel yöneticiniz 
olarak oturum açýn.

 NOT: PC Geri Yükleme için bilgisayarýnýzýn sabit diskinde ayrýlan bir bölüm yoksa, 
bölümün bulunamadýðýný belirten bir mesaj görünür. Çýkýþ'ý týklatýn; silinecek bir 
bölüm yok.

4 Sabit sürücünüzdeki bölümde bulunan PC Geri Yükleme'yi kaldýrmak 
için Tamam'ý týklatýn.

5 Onay mesajý görüntülendiðinde Evet'i týklatýn.

PC Geri Yükleme bölümü silinir ve kullanýlabilen yeni disk alaný sabit 
disk için ayrýlan boþ alana eklenir. 
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6 Windows Explorer’da Yerel Disk (C)'yi sað týklatýn, Özellikler'i týklatýn 
ve Boþ Alan için artan deðer ile gösterilen þekilde ek disk alanýnýn 
kullanýlabildiðini doðrulayýn.

7 PC Geri Yükleme Kaldýrma penceresini kapatmak için Sonlandýr 
öðesini týklatýn.

8 Bilgisayarý yeniden baþlatýn.

Operating System Diskini Kullanma

Baþlamadan Önce

Yeni yüklenen bir sürücüdeki sorunu düzeltmek için Windows iþletim 
sistemini yeniden yüklemeyi düþünüyorsanýz, önce Windows Vista Aygýt 
Sürücüsünü Geri Alma'yý kullanmayý deneyin (bkz. "Windows Aygýt 
Sürücüsü Geri Alma" sayfa 95). Aygýt Sürücüsünü Geri Alma iþlevi 
sorununuzu çözmüyorsa, iþletim sisteminizi yeni aygýt sürücüsünü 
yüklemeden önceki sistem durumuna geri döndürmek için Sistem Geri 
Yükleme'yi kullanýn (bkz. "Microsoft® Windows® Sistem Geri Yüklemeyi 
Kullanma" sayfa 98).

 DÝKKAT: Kurulumu yapmadan önce, birincil sabit sürücünüzdeki tüm veri dosyalarýný 
yedekleyin. Geleneksel sabit sürücü yapýlandýrmalarý için, birincil sabit sürücü, 
bilgisayarýn ilk algýladýðý sürücüdür.

Windows'u yeniden yüklemek için aþaðýdakiler gereklidir:

• Dell™ Operating System CD'si

• Drivers and Utilities CD'si

 NOT: Drivers and Utilities CD’si bilgisayarýnýz bir araya getirilirken yüklenen sürücüleri 
içerir. Gerekli sürücüleri yüklemek için Dell Drivers and Utilities CD’sini kullanýn. 
Bilgisayarýnýzý sipariþ ettiðiniz bölgeye, CD/DVD talep edip etmediðinize baðlý olarak Drivers 
and Utilities CD'’si ve Operating System CD'si sisteminizle birlikte gönderilmeyebilir.

Windows® XP veya Windows Vista®'nýn Yeniden Yüklenmesi

Yeniden yükleme iþleminin tamamlanmasý 1 ila 2 saat sürebilir. Ýþletim 
sistemini yeniden yükledikten sonra, aygýt sürücülerini, virüsten koruma 
programýný ve diðer yazýlýmlarý da yeniden yüklemeniz gerekir. 

 DÝKKAT: Operating System CD'si Windows XP veya Windows Vista'nýn yeniden 
yüklenmesi için seçenekler sunar. Bu seçenekler, dosyalarýn üzerine yazacak ve 
muhtemelen sabit sürücünüzde yüklü programlarý etkileyecektir. Bu yüzden, bir Dell teknik 
destek temsilcisi aksini yapmanýzý söylemedikçe Windows Vista'yý yeniden yüklemeyin.
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1 Açýk dosyalarý kaydedip kapatýn ve açýk programlardan çýkýn.

2 Operating System CD'sini takýn. Install Windows (Windows'u 
Yükle) iletisi görüntülenirse, Exit'i (Çýkýþ) týklatýn.

3 Bilgisayarý yeniden baþlatýn. DELL™ logosu görünür görünmez 
<F12> tuþuna basýn.

 NOT: Fazla uzun süre beklerseniz ve iþletim sistemi logosu görünürse, Microsoft® 
Windows® masaüstünü görene kadar bekleyin; ardýndan bilgisayarýnýzý kapatýn ve 
yeniden deneyin.

 NOT: Sonraki adýmlar, önyükleme sýrasýný yalnýzca bir kez deðiþtirir. Sonraki 
baþlatmada, bilgisayar sistem kurulumu programýnda belirtilen aygýtlara göre 
önyükleme yapar.

4 Önyükleme aygýtý listesi göründüðünde, CD/DVD/CD-RW Driver 
(CD/DVD/CD-RW Sürücüsü) seçeneðini vurgulayýn ve <Enter> 
tuþuna basýn.

5 CD-ROM'dan baþlatmak için bir tuþa basýn.

6 Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
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Parçalarý Takma ve Çýkarma

 UYARI: Elektrik çarpmasý, dönen fanlardan yaralanma veya diðer beklenmedik 
yaralanma risklerine karþý korunmak için kapaðý açmadan önce her zaman 
bilgisayarýn fiþini elektrik prizinden çýkarýn.

 UYARI: Herhangi bir kapaðý (bilgisayar kapaklarý, sürücü kapaklarý, yuva dolgu 
kapaklarý ve ön panel kapaðý vb.) çýkartýlmýþ haldeyken bilgisayarýnýzý çalýþtýrmayýn.

 UYARI: Bu bölümde tanýmlanan bazý parçalar yalnýzca yetkili servis teknisyeni 
tarafýndan deðiþtirilebilir ve özel olarak deðiþtirilmez.

Baþlamadan Önce
Bu bölümde bilgisayarýnýzdaki bileþenlerin takýlmasý ya da çýkarýlmasý 
için yordamlar sunulur. Aksi belirtilmedikçe, her yordamda aþaðýdaki 
þartlarýn geçerli olduðu varsayýlýr:

• "Bilgisayarý Kapatma" sayfa 106 ve "Bilgisayarýnýzýn Ýçinde Çalýþmaya 
Baþlamadan Önce" sayfa 106 bölümlerindeki adýmlarý 
gerçekleþtirdiðiniz.

• Dell™ Ürün Bilgisi Kýlavuzu'ndaki güvenlik bilgilerini okudunuz.

• Bir bileþen, deðiþtirilebilir veya (ayrý olarak satýn alýnmýþsa) çýkarma 
yordamý tersten uygulanarak takýlabilir.

Önerilen Araçlar
Bu belgedeki yordamlar için aþaðýdaki araçlar gerekir:

• Küçük düz uçlu tornavida

• Küçük Phillips marka yýldýz tornavida

• Küçük plastik çizici

• support.dell.com adresinde bulunan Dell Destek web sitesindeki 
Flash BIOS icra edilebilir güncelleme programý
Parçalarý Takma ve Çýkarma 105



1

Bilgisayarý Kapatma

 DÝKKAT: Veri kaybýný önlemek için, bilgisayarýnýzý kapatmadan önce açýk dosyalarý 
kaydedip kapatýn ve açýk programlardan çýkýn.

1 Açýk dosyalarý kaydedip kapatýn ve açýk programlardan çýkýn.

2 Baþlat , ok simgesi  ve ardýndan Kapat'ý týklatýn.

Ýþletim sistemini kapatma iþlemi sona erdiðinde bilgisayar kapanýr.

3 Bilgisayarýn ve takýlý aygýtlarýn kapandýðýndan emin olun. Ýþletim 
sisteminizi kapattýðýnýzda bilgisayarýnýz ve takýlý aygýtlarýnýz otomatik 
olarak kapanmadýysa, bilgisayar kapanana kadar güç düðmesine en az 
8 ila 10 saniye süreyle basýn.

Bilgisayarýnýzýn Ýçinde Çalýþmaya Baþlamadan Önce
Bilgisayarýnýzý olasý zararlardan korumak ve kendi kiþisel güvenliðinizi 
saðlamak için aþaðýdaki güvenlik yönergelerini kullanýn.

 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 
güvenlik yönergelerini izleyin.

 DÝKKAT: Bileþenleri ve kartlarý itina ile kullanýn. Bileþenlere veya kartlarýn üzerindeki 
temas noktalarýna dokunmayýn. Kartlarý uç kýsmýndan veya metal montaj kenarýndan 
tutun. Ýþlemci gibi bileþenleri pinlerinden deðil kenarlarýndan tutun.

 DÝKKAT: Yalnýzca yetkili bir servis teknisyeni bilgisayarýnýzda onarým yapmalýdýr. Dell 
tarafýndan yetkilendirilmemiþ servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamýnda 
deðildir.

 DÝKKAT: Bir kabloyu çýkartýrken kablonun kendisini deðil, fiþi veya koruyucu halkayý 
tutarak çekin. Bazý kablolarda kilitleme dilleri vardýr; bu tür kablolarý çýkarýrken, kabloyu 
çekmeden önce kilitleme dillerini içeriye bastýrýn. Konektörleri çýkartýrken, konektör 
pinlerinin eðilmesini önlemek için konektörleri düz tutun. Ayrýca bir kabloyu baðlamadan 
önce, her iki konektörün yönlerinin doðru olduðundan ve doðru hizalandýklarýndan emin 
olun. 

 DÝKKAT: Að kablosunu çýkarmak için, önce kabloyu bilgisayarýnýzdan ve ardýndan að 
aygýtýndan çýkarýn.

1 Tüm telefon veya að kablolarýný bilgisayarýnýzdan çýkarýn.

 DÝKKAT: Sistem kartýnýn zarar görmemesi için, bilgisayara müdahale etmeden önce ana 
pili çýkarýn. 

2 Bilgisayarýnýzý ve tüm baðlý aygýtlarý elektrik prizlerinden çýkarýn.
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3 Sistem kartýný topraklamak için güç düðmesine basýn.

 UYARI: Elektrik çarpmasý, dönen fanlardan yaralanma veya diðer beklenmedik 
yaralanma risklerine karþý korunmak için kapaðý açmadan önce her zaman 
bilgisayarýn fiþini elektrik prizinden çýkarýn.

4 Bilgisayarýn kapaðýný açýn.

 DÝKKAT: Bilgisayarýnýzýn içindeki herhangi bir þeye dokunmadan önce, bilgisayarýnýzýn 
arkasýndaki metal kýsým gibi boyanmamýþ bir metal yüzeye dokunarak kendinizi 
topraklayýn. Çalýþýrken, iç bileþenlere zarar verebilecek statik elektriði boþaltmak için, 
boyanmamýþ metal yüzeye belirli aralýklarla dokunun.

Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma 
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

 UYARI: Elektrik çarpmalarýna karþý korunmak için, kapaðý çýkarmadan önce 
bilgisayarýnýzýn fiþini elektrik prizinden çekin.

 UYARI: Herhangi bir kapaðý (bilgisayar kapaklarý, çerçeveler, dolgu dirsekleri, yuva 
dolgu kapaklarý ve ön panel yuvalarý vb.) çýkartýlmýþ haldeyken bilgisayarýnýzý 
çalýþtýrmayýn.

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

 DÝKKAT: Çýkartýlan kapaðý destekleyecek yeterli boþ alanýn bulunduðundan emin olun. 

 DÝKKAT: Bilgisayarý veya durduðu yüzeyi çizmemek için düz ve korunmuþ bir yüzeyde 
çalýþtýðýnýzdan emin olun.

2 Bilgisayar kapaðý yukarý gelecek þekilde bilgisayarýnýzý yan yatýrýn.

3 Tornavida kullanarak, kapaðý tutan iki vidayý çýkarýn.
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4 Bilgisayar kapaðýný bilgisayarýn önünden uzaða doðru çekerek ve 
kaldýrarak serbest býrakýn.

5 Kapaðý güvenli bir yere koyun.

1 bilgisayar kapaðý 2 bilgisayarýn önü 

1 2
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Bilgisayarýnýzýn Ýç Görünüþü
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

 NOT: Bilgisayarýnýzýn iç görünüþü bilgisayar modeline göre deðiþir.

1 CD veya DVD sürücüsü 2 güç kaynaðý 3 isteðe baðlý CD veya DVD 
sürücüsü

4 disket sürücü veya Ortam 
Okuyucusu

5 sabit sürücü 6 isteðe baðlý sabit sürücü

1

2

3
6

54
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Sistem Kartý Bileþenleri
Inspiron 530

1 3

20

13

12

2

14

21

19 16

23
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4

7
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24

26

27

28
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22
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8
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1 iþlemci soketi (CPU) 2 iþlemci faný 
konektörü 
(CPU_FAN)

3 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_1)

4 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_2)

5 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_3)

6 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_4)

7 ana güç konektörü 
(ATX_POWER)

8 Disket Konektörü 9 pil soketi

10 seri ATA sürücüsü 
konektörleri 
(SATA0)

11 CMOS anahtarý 
(CLEAR CMOS)

12 parola anahtarý 
(CLEAR_PW)

13 seri ATA sürücüsü 
konektörleri 
(SATA1)

14 seri ATA sürücüsü 
konektörleri (SATA4)

15 ön panel konektörü 
(F_PANEL)

16 ön USB konektörü 
(F_USB1)

17 seri ATA sürücüsü 
konektörleri (SATA5)

18 ön USB konektörü 
(F_USB2)

19 ön FlexBay 
konektörü (F_USB3)

20 ön ses (F_AUDIO) 21 PCI konektörü 
(PCI2)

22 PCI konektörü 
(PCI 1)

23 PCI Express x1 
konektörü 
(PCIE_X1)

24 PCI Express x16 
konektörü 
(PCIE_X16)

25 ses konektörleri 26 2 USB ve 1 LAN 
konektörü

27 2 USB konektörü

28 kasa fan konektörü 
(CHASSIS_FAN)

29 video konektörü 
(VGA)

30 iþlemci için güç 
(ATX_CPU)
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Inspiron 530a
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1 iþlemci soketi (CPU) 2 iþlemci faný 
konektörü 
(CPU_FAN)

3 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_1)

4 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_2)

5 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_3)

6 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_4)

7 ana güç konektörü 
(ATX_POWER)

8 pil soketi 9 seri ATA sürücüsü 
konektörleri (SATA0)

10 CMOS anahtarý 
(CLEAR CMOS)

11 parola anahtarý 
(CLEAR_PW)

12 seri ATA sürücüsü 
konektörleri (SATA1)

13 seri ATA sürücüsü 
konektörleri 
(SATA4)

14 ön panel konektörü 
(F_PANEL)

15 ön USB konektörü 
(F_USB1)

16 seri ATA sürücüsü 
konektörleri 
(SATA5)

17 ön USB konektörü 
(F_USB2)

18  ön FlexBay 
konektörü (F_USB3)

19 ön ses (F_AUDIO) 20 PCI konektörü 
(PCI2)

21 PCI konektörü 
(PCI 1)

22 PCI Express x1 
konektörü 
(PCIE_X1)

23 PCI Express x16 
konektörü 
(PCIE_X16)

24 ses konektörleri

25 2 USB ve 1 LAN 
konektörü

26 2 USB konektörü 27 kasa fan konektörü 
(CHASSIS_FAN)

28 video konektörü 
(VGA)

29 iþlemci için güç 
(ATX_CPU)
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Inspiron 530b
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1 iþlemci soketi (CPU) 2 iþlemci faný 
konektörü 
(CPU_FAN)

3 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_1)

4 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_2) 

5 parola anahtarý 
(CLEAR_PW)

6 ana güç konektörü 
(ATX_POWER)

7 SYS_FAN2 8 CLR_CMOS 9 seri ATA sürücüsü 
konektörleri 
(SATA2)

10 seri ATA sürücüsü 
konektörleri 
(SATA1)

11 FP1 12 JSPI 1

13 ön USB konektörü 
(F_USB1)

14 ön USB konektörü 
(F_USB2)

15 F_AUDIO

16 CD_IN 17 PCI konektörü 
(PCI2)

18 PCI konektörü 
(PCI 1)

19 PCI Express x1 
konektörü 
(PCIE_x1)

20  pil soketi 21 PCI Express x16 
konektörü 
(PCIE_X16)

22 ses konektörleri 23 2 USB ve 1 LAN 
konektörü

24 2 USB konektörü

25 kasa fan konektörü 
(CHASSIS_FAN)

26 video konektörü 
(VGA)

27 iþlemci için güç 
(ATX_CPU)
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Inspiron 530c
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1 iþlemci soketi (CPU) 2 iþlemci faný 
konektörü 
(CPU_FAN)

3 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_1)

4 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_2)

5 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_3)

6 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_4)

7 parola anahtarý 
(CLR_PSWD)

8 ana güç konektörü 
(ATX_POWER)

9 seri ATA sürücüsü 
konektörleri (SATA0)

10 seri ATA sürücüsü 
konektörleri 
(SATA1)

11 seri ATA sürücüsü 
konektörleri (SATA2)

12 seri ATA sürücüsü 
konektörleri (SATA3)

13 ön panel konektörü 
(F_PANEL)

14 ön USB konektörü 
(F_USB3)

15 ön USB konektörü 
(F_USB2)

16 ön USB konektörü 
(F_USB1)

17 pil soketi 18 CMOS anahtarý 
(CLEAR CMOS)

19 SPDIF 20 CD_IN 21 ön ses (F_AUDIO)

22 PCI konektörü 
(PCI2)

23 PCI konektörü 
(PCI 1)

24 PCI Express x1 
konektörü 
(PCIE_X1)

25 PCI Express x16 
konektörü 
(PCIE_X16)

26 ses konektörleri 27 2 USB ve 1 LAN 
konektörü

28 2 USB konektörü 29 kasa fan konektörü 
(CHASSIS_FAN)

30 video konektörü 
(VGA)

31 iþlemci için güç 
(ATX_CPU)
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Inspiron 530d
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1 iþlemci soketi (CPU) 2 iþlemci faný 
konektörü 
(CPU_FAN)

3 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_1)

4 bellek modülü 
konektörleri 
(DIMM_2)

5 parola anahtarý 
(CLEAR_PSWD)

6 ana güç konektörü 
(ATX_POWER)

7 seri ATA sürücüsü 
konektörleri 
(SATA1)

8 seri ATA sürücüsü 
konektörleri (SATA0)

9 Ön panel

10 CMOS anahtarý 
CLR_CMOS

11 USB2 12 USB1

13 SPDIF 14 ön ses (F_AUDIO) 15 CD_IN

16 PCI konektörü 
(PCI2)

17 PCI konektörü 
(PCI 1)

18 pil soketi 

19 PCI Express x1 
konektörü 
(PCIE_X1)

20 PCI Express x16 
konektörü 
(PCIE_X16)

21 ses konektörleri

22 2 USB ve 1 LAN 
konektörü

23 2 USB konektörü 24 fan konektörü 
(SYS_FAN)

25 video konektörü 
(VGA)

26 iþlemci için güç 
(ATX_CPU)
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Güç Kaynaðý DC Konektörü Pin Atamalarý

DC Güç Konektörü P1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Pin Numarasý Sinyal Adý  Kablo Rengi Kablo 
Boyutu

1 +3.3 V Turuncu 20 AWG

2 +3.3 V Turuncu 20 AWG

3 RTN Siyah 20 AWG

4 +5 V Kýrmýzý 20 AWG

5 RTN Siyah 20 AWG

6 +5 V Kýrmýzý 20 AWG

7 RTN Siyah 20 AWG

8 POK Gri 22 AWG

9 +5 V AUX Mor 20 AWG

10 +12 V Sarý 20 AWG

11 +12 V Sarý 20 AWG

12 +3.3 V Turuncu 20 AWG

13 +3.3 V Turuncu 20 AWG

13 +3,3 V Sense Kahverengi 22 AWG

14 -12 V Mavi 22 AWG

15 RTN Siyah 20 AWG

16 PS_ON Yeþil 22 AWG

17 RTN Siyah 20 AWG

18 RTN Siyah 20 AWG

19 RTN Siyah 20 AWG

20 AÇIK

21 +5 V Kýrmýzý 20 AWG

22 +5 V Kýrmýzý 20 AWG

23 +5 V Kýrmýzý 20 AWG

24 RTN Siyah 20 AWG
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DC Güç Konektörü P2

DC Elektrik Konektörleri P3, P4, P5 ve P6

DC Elektrik Konektörü P7

Pin Numarasý Sinyal Adý 18-AWG Kablo

1 RTN Siyah

2 RTN Siyah

3 +12 VADC Kahverengi

4 +12 VADC Kahverengi

Pin Numarasý Sinyal Adý 18-AWG Kablo

1 +3.3 VDC Turuncu

2 RTN Siyah

3 +5 VDC Kýrmýzý

4 RTN Siyah

5 +12 VBDC Sarý

3
1

4
2

1 2 3 4
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DC Elektrik Konektörü P8 (yalnýzca 350 W PSU için)

 NOT: P8 konektörü bilgisayarýnýzda kullanýlmamýþtýr.

Bellek
Sistem kartýnýza bellek modülleri takarak bilgisayarýnýzýn belleðini 
artýrabilirsiniz. Bilgisayarýnýz DDR2 belleði destekler. Bilgisayarýnýzýn 
desteklediði bellek tipi hakkýnda daha fazla bilgi için, bkz. "Bellek" 
sayfa 179.

 DÝKKAT: ECC veya tampon bellek modüllerini takmayýn. Yalnýzca tamponsuz, ECC 
olmayan bellekler desteklenir.

Pin Numarasý Sinyal Adý 22-AWG Kablo

1 +5 VDC Kýrmýzý

2 GND Siyah

3 GND Siyah

4 +12 VDC Sarý

Pin Numarasý Sinyal Adý 18-AWG Kablo Rengi

1 +12 VDC Sarý

2 +12 VDC Sarý

3 +12 VDC Sarý

4 GND Siyah

5 GND Siyah

6 GND Siyah

1 2 3

4 65
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Bellek Takma Kurallarý

Inspiron 530/530a/530c

• DIMM konektörleri önce DIMM_1 ve DIMM_3 konektörlerinden 
baþlayarak, ardýndan DIMM_2 ve DIMM_4 konektörleri kullanýlacak 
þekilde sýralanarak takýlmalýdýr.

Tek bir DIMM takýlýrsa, DIMM_1 konektörüne takmalýsýnýz.

1 A Çifti: DIMM_1 ve DIMM_3 
konektörlerinde eþdeðerli 
bellek modülü çifti 

2 B Çifti: DIMM_2 ve DIMM_4 
konektörlerinde eþdeðerli 
bellek modülü çifti

2
1
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Inspiron 530b/530d

• DIMM konektörleri DIMM_1 ve ardýndan DIMM_2 konektörü gelecek 
þekilde sýrayla takýlmalýdýr.

 Tek bir DIMM takýlýrsa, DIMM_1 konektörüne takmalýsýnýz.

En iyi performans için bellek modülleri eþdeðer boyut, hýz ve teknolojiye 
sahip olan çiftler halinde takýlmalýdýr. Bellek modülleri eþdeðer çiftler 
halinde takýlmamýþsa, bilgisayar çalýþacak ancak performansýnda bir 
miktar azalma olacaktýr. (Modülün kapasitesini belirlemek için modül 
üzerindeki etikete bakýn.) Örneðin, DDR2 553-MHz ve DDR2 667-MHz 
ve 800 MHz bellek çiftlerini karýþýk olarak takarsanýz, modüller takýlan en 
düþük hýzda çalýþacaktýr.

 DÝKKAT: Bir bellek yükseltimi sýrasýnda bilgisayarýnýzdan orijinal bellek modüllerini 
çýkarýrsanýz, Dell'den yeni modüller satýn almýþ olsanýz bile orijinal olanlarý elinizdeki 
belleklerden ayrý bir yerde tutun. Mümkünse orijinal bir bellek modülünü yeni bir bellek 
modülü ile çift olarak kullanmayýn. Aksi takdirde bilgisayarýnýz doðru bir þekilde 
baþlamayabilir. Orijinal bellek çiftleriniz: DIMM 1 ve 3 konektörlerine veya DIMM 2 ve 4 
konektörlerine takýn (Inspiron 530b/530d için geçerli deðildir).

 NOT: Dell'den satýn alýnan bellekler bilgisayar garantinizin kapsamýndadýr.

1 A Çifti: DIMM_1 ve DIMM_2 
konektörlerinde eþdeðerli 
bellek modülü çifti

1
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Bellek Takma

 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 
güvenlik yönergelerini izleyin.

 UYARI: Bellek takmadan önce PCI Express x16 kartýný çýkartmalýsýnýz. Bkz. "Kartlar" 
sayfa 129.

 DÝKKAT: Bilgisayarýnýzýn içinde bulunan bileþenlere statik hasar vermeyi önlemek için 
bilgisayarýn herhangi bir elektronik parçasýna dokunmadan önce vücudunuzdaki statik 
elektriði boþaltýn. Bilgisayar kasasýnda açýkta bulunan metal bir parçaya dokunarak 
vücudunuzdaki statik elektriði boþaltabilirsiniz.

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bellek modülü konektörünün her ucunda bulunan emniyet 
klipslerine basýn.

Inspiron 530/530a/530c

1 iþlemciye en yakýn bellek 
konektörü (DIMM_1)

2 emniyet klipsleri 
(2)

3 konektör

1

2

3
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Inspiron 530b/530d

3 Modülün altýndaki çentiði, konektördeki baðlama çubuðuna hizalayýn.

 DÝKKAT: Bellek modülünün zarar görmemesi için, modülü her iki ucuna da eþit güç 
uygulayarak, konektöre düz bir þekilde bastýrýn.

1 iþlemciye en yakýn bellek 
konektörü (DIMM_1)

2 emniyet klipsleri 
(2)

3 konektör

1 kesikler (2) 2 bellek modülü

3 çentik 4 baðlantý çubuðu

2

3

1

1

2

3

3
2

1

4
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4 Modül baðlantýlarý yerine oturana kadar modülü itin. 

Modülü doðru bir þekilde yerleþtirirseniz, emniyet klipsleri modülün 
uçlarýndaki kesiklere oturur.

5 PCI Express x16 kartýný deðiþtirin. Bkz. "Kartlar" sayfa 129.

6 Bilgisayar kapaðýný yerine takýn.

 DÝKKAT: Að kablosu takmak için önce að aygýtýna takýn ve ardýndan bilgisayara takýn.

7 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarý elektrik prizine baðlayýn ve bunlarý açýn.

8 My Computer (Bilgisayarým) simgesine sað týklatýn ve sonra Properties'e 
(Özellikler) týklatýn.

9 Genel sekmesini týklatýn.

10 Belleðin doðru bir þekilde takýldýðýný doðrulamak için, gösterilen 
bellek (RAM) boyutunu kontrol edin.

Bellek Çýkartýlmasý

 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 
güvenlik yönergelerini izleyin.

 UYARI: Belleði çýkartmadan önce PCI Express x16 kartýný çýkartmalýsýnýz. Bkz. "Kartlar" 
sayfa 129.

 DÝKKAT: Bilgisayarýnýzýn içinde bulunan bileþenlere statik hasar vermeyi önlemek için 
bilgisayarýn herhangi bir elektronik parçasýna dokunmadan önce vücudunuzdaki statik 
elektriði boþaltýn. Bilgisayar kasasýnda açýkta bulunan metal bir parçaya dokunarak 
vücudunuzdaki statik elektriði boþaltabilirsiniz.

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bellek modülü konektörünün iki ucundaki emniyet klipslerine basýn.
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3 Modülü kartýn ucundan tutun ve kaldýrýn.

4 PCI Express x16 kartýný deðiþtirin. Bkz. "Kartlar" sayfa 129.

Kartlar
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

 DÝKKAT: Bilgisayarýnýzýn içinde bulunan bileþenlere statik hasar vermeyi önlemek için 
bilgisayarýn herhangi bir elektronik parçasýna dokunmadan önce vücudunuzdaki statik 
elektriði boþaltýn. Bilgisayar kasasýnda açýkta bulunan metal bir parçaya dokunarak 
vücudunuzdaki statik elektriði boþaltabilirsiniz.

Dell™ bilgisayarýnýzda PCI ve PCI Express kartlarý için aþaðýdaki yuvalar 
bulunur:

• Bir PCI Express x16 kart yuvasý (SLOT1)

• Bir PCI Express x1 kart yuvasý (SLOT2)

• Ýki PCI kart yuvasý (SLOT3, SLOT4)

Kart yuvasý konumu için bkz. "Bilgisayarýnýzýn Ýç Görünüþü" sayfa 109.

PCI ve PCI Express Kartlarý
Bilgisayarýnýz iki PCI kartýný, bir PCI Express x16 kartýný ve bir PCI 
Express x1 kartýný destekler.

• Bir kart takýyor ya da deðiþtiriyorsanýz, bir sonraki bölümde yer alan 
talimatlarý izleyin. 

• Bir kartý çýkartýyor ancak deðiþtirmiyorsanýz, bkz. "PCI/PCI Express 
Kartýný Çýkarma" sayfa 134.

• Bir kartý deðiþtiriyorsanýz, karta ait geçerli sürücüyü de iþletim 
sisteminden kaldýrmanýz gereklidir.
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PCI/PCI Express Kartýný Takma

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayar kapaðýný çýkarýn. Bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" sayfa 107.

3 Kart sabitleme dirseðini tutan vidayý çýkarýn.

4 Kart sabitleme dirseðini kaldýrýn ve güvenli bir yere koyun.

5 Yeni bir kart takýyorsanýz, bir kart yuvasý gözü açmak için dolgu 
dirseðini çýkarýn.

6 Bilgisayarda takýlý olan bir kartý deðiþtiriyorsanýz, kartý çýkarýn.

Gerekiyorsa, karta baðlý olan bütün kablolarý çýkarýn. 

• PCI kartý için, üst köþelerinden kartý tutun ve konektöründen 
ayýrýn.

• PCI Express kart için, koruma týrnaðýný çekin, üst köþelerinden 
kartý tutun ve sonra konektöründen ayýrýn.

 NOT: Resimde gösterilen kartýn konumu açýklayýcýdýr ve orijinalinden farklýlýk gösterebilir.

1 kart sabitleme dirseði 2 dolgu dirseði

1

2
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7 Kartlarý takmak üzere hazýrlayýn.

Kartýn yapýlandýrýlmasý, iç baðlantýlarýnýn yapýlmasý ya da bilgisayarýnýz 
için özelleþtirilmesi hakkýnda bilgiler için kartla gelen belgelere bakýn.

 UYARI: Bazý að adaptörleri, bir aða baðlandýklarýnda otomatik olarak bilgisayarý 
baþlatýrlar. Elektrik çarpmasý, dönen fanlardan yaralanma veya diðer beklenmedik 
yaralanma risklerine karþý korunmak için herhangi bir kartý deðiþtirmeden önce her 
zaman bilgisayarýn fiþini elektrik prizinden çýkarýn.

8 Kartý konektöre yerleþtirin ve sýkýca yerine bastýrýn. Kartýn yuvaya tam 
olarak oturduðundan emin olun.

9 Kartý x16 kart konektörüne takýyorsanýz, sabitleme yuvasý sabitleme 
týrnaðý ile hizalanacak þekilde kartý yerleþtirin.

1 hizalama 
çubuðu

2 tam oturmuþ kart 3 tam oturmamýþ kart

4 hizalama 
kýlavuzu

5 yuva içindeki 
dirsek

6 yuvanýn dýþýnda takýlý 
kalmýþ dirsek

2

3

6

5

4

1
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10 Kartý konektöre yerleþtirin ve sýkýca yerine bastýrýn. Kartýn yuvaya tam 
olarak oturduðundan emin olun.

11 Kart sabitleme dirseðini aþaðýdakilere dikkat ederek yerine yerleþtirin:

• Kýlavuz kelepçe kýlavuz çentikle hizalanmýþ olmalýdýr.

• Tüm kartlarýn ve dolgu dirseklerinin üst kýsýmlarý hizalama 
çubuðuyla hizalý olmalýdýr.

• Kartýn ve dolgu dirseðinin üzerindeki çentik, hizalama 
kýlavuzunun çevresine oturmalýdýr.

1 PCI Express x16 kart 2 sabitleme týrnaðý 3 PCI Express x1 
kart

4 PCI Express x1 kart 
yuvasý

5 PCI Express x16 kart 
yuvasý

1

5

2 3

4
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12 Kart tutucu dirseðini vidasýný deðiþtirerek ve sýkarak sabitleyin.

13 Karta baðlanmasý gereken bütün kablolarý takýn.

Kartýn kablo baðlantýlarý hakkýnda bilgiler için kartýn belgelerine bakýn.

 DÝKKAT: Kart kablolarýný kartlarýn üzerinden ya da arkasýndan geçirmeyin. Kartlarýn 
üzerinden geçirilen kablolar bilgisayar kapaðýnýn doðru bir þekilde kapanmasýný 
önleyebilir ve ekipmana zarar verebilir.

1 hizalama kýlavuzu 2 dolgu dirseði 3 hizalama çubuðu

4 kart sabitleme dirseði 5 kýlavuz kelepçe 
(2)

6 kýlavuz çentik (2)

1
2

3 4

5

6

Parçalarý Takma ve Çýkarma 133



1

 DÝKKAT: Að kablosu takmak için önce að aygýtýna takýn ve ardýndan bilgisayara takýn.

14 Bilgisayar kapaðýný yerine yerleþtirin, bilgisayarý ve aygýtlarý yeniden 
elektrik prizine takýn ve açýn.

15 Bir ses kartý taktýysanýz:

a Sistem kurulumuna girin (bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187), 
Yerleþik Aygýtlar'a girin ve Entegre Ses öðesini seçin ve ardýndan ayarý 
Kapalý olarak deðiþtirin.

b Harici ses aygýtlarýný ses kartý konektörlerine baðlayýn. Harici ses 
aygýtlarýný arka paneldeki mikrofon, hoparlör/kulaklýk ya da giriþ 
konektörlerine baðlamayýn. Bkz. "Bilgisayarýn Arkadan 
Görünümü" sayfa 19.

16 Yerleþik að adaptörü takmýþsanýz ve tümleþik að adaptörünü devre dýþý 
býrakmak istiyorsanýz:

a Sistem kurulumuna girin (bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187), 
Yerleþik Aygýtlar'a girin ve Entegre NIC öðesini seçin ve ardýndan 
ayarý Kapalý olarak deðiþtirin.

b Að kablosunu yerleþik að adaptörü konektörlerine baðlayýn. Að 
kablosunu arka paneldeki tümleþik konektöre baðlamayýn. 
Bkz. "Bilgisayarýn Arkadan Görünümü" sayfa 19.

17 Kart belgelerinde açýklandýðý þekilde kart için gereken sürücüleri 
yükleyin.

PCI/PCI Express Kartýný Çýkarma

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayar kapaðýný çýkarýn. Bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107.

3 Kart sabitleme dirseðini tutan vidayý çýkarýn.

4 Kart sabitleme dirseðini kaldýrýn ve güvenli bir yere koyun.

5 Bilgisayarda takýlý olan bir kartý deðiþtiriyorsanýz, kartý çýkarýn.

Gerekiyorsa, karta baðlý olan bütün kablolarý çýkarýn. 

• PCI kartý için, üst köþelerinden kartý tutun ve konektöründen 
ayýrýn.

• PCI Express kart için, koruma týrnaðýný çekin, üst köþelerinden 
kartý tutun ve sonra konektöründen ayýrýn.
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6 Kartý kalýcý olarak çýkarýyorsanýz, boþ kart yuvasýnýn aðzýna bir 
doldurma braketi takýn.

 NOT: Bilgisayarýn FCC sertifikasyonunu korumak için boþ kart yuvasý açýklýðýna 
dolgu dirseklerinin takýlmasý gereklidir. Dirsekler ayrýca bilgisayarýnýzý toz ve kirden 
de korur.

7 Kart tutucu dirseðini aþaðýdakilere dikkat ederek yerine yerleþtirin:

• Kýlavuz kelepçe kýlavuz çentikle hizalanmýþ olmalýdýr.

• Tüm kartlarýn ve dolgu dirseklerinin üst kýsýmlarý hizalama 
çubuðuyla hizalý olmalýdýr.

• Kartýn ve dolgu dirseðinin üzerindeki çentik, hizalama 
kýlavuzunun çevresine oturmalýdýr.

8 Kart tutucu dirseðini vidasýný deðiþtirerek ve sýkarak sabitleyin.

 DÝKKAT: Að kablosu takmak için önce að aygýtýna takýn ve ardýndan bilgisayara takýn.

9 Bilgisayar kapaðýný yerine yerleþtirin, bilgisayarý ve aygýtlarý yeniden 
elektrik prizine takýn ve açýn.

10 Kartýn sürücüsünü iþletim sisteminden kaldýrýn.

11 Bir ses kartý çýkardýysanýz:

a Sistem kurulumuna girin (bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187), 
Yerleþik Aygýtlar'a girin ve Entegre Ses öðesini seçin ve ardýndan 
ayarý Açýk olarak deðiþtirin.

b Harici ses aygýtýný, bilgisayarýn arka panelindeki ses 
konektörlerine baðlayýn. Bkz. "Bilgisayarýn Arkadan Görünümü" 
sayfa 19.

12 Bir yerleþik að konektörünü çýkardýysanýz:

a Sistem kurulumuna girin (bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187), 
Yerleþik Aygýtlar'a girin ve Entegre NIC öðesini seçin ve ardýndan 
ayarý Açýk olarak deðiþtirin.

b Að kablosunu bilgisayarýn arka panelindeki tümleþik konektöre 
baðlayýn. Bkz. "Bilgisayarýn Arkadan Görünümü" sayfa 19 ve "Arka 
Panel Konektörleri" sayfa 22.
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Çerçeve
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

 UYARI: Elektrik çarpmalarýna karþý korunmak için, kapaðý çýkarmadan önce 
bilgisayarýnýzýn fiþini elektrik prizinden çekin.

Çerçeveyi Çýkarma
1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

1 çerçeve týrnaðý (3) 2 çerçeve 3 çerçeve kelepçesi 
(3)

4 kelepçe eki (3) 5 bilgisayarýn arkasý

3

4

5

1

2

36 Parçalarý Takma ve Çýkarma



3 Ön panelden ayýrmak için çerçeve týrnaklarýný teker teker tutun ve 
kaldýrýn.

4 Çerçeve kelepçelerini çerçeve ekinden ayýrmak için çerçeveyi döndürün 
ve çekerek ayýrýn.

5 Çerçeveyi güvenli bir yere koyun.

Çerçeveyi Deðiþtirme
1 Çerçeve kelepçelerini çerçeve ekine hizalayýn ve yerleþtirin.

2 Ön paneldeki yerine yerleþene kadar çerçeveyi bilgisayara doðru 
döndürün.

1 çerçeve týrnaðý 
(3)

2 çerçeve 3 çerçeve 
kelepçesi (3)

4 kelepçe eki (3) 5 bilgisayarýn arka kýsmý

3

2

1

5

4
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Sürücüler
Bilgisayarýnýz bu aygýtlarýn bir birleþimini destekler. 

• Ýki adede kadar seri ATA sabit disk

• Ýsteðe baðlý bir disket sürücü veya isteðe baðlý Medya Kartý Okuyucusu

• Ýki adede kadar CD veya DVD sürücü

1 CD veya DVD 
sürücüsü

2 isteðe baðlý CD 
veya DVD 
sürücüsü

3 disket sürücü veya 
Medya Kart 
Okuyucu

4 isteðe baðlý 
sabit sürücü

5 sabit sürücü

1

2

3

5

4
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Önerilen Sürücü Kablo Baðlantýlarý
• Seri ATA sabit sürücüleri, sistem kartýnda "SATA0" veya "SATA1" þeklinde 

etiketli konektörlere baðlar.
• Seri ATA CD veya DVD sürücülerini, sistem kartýnda "SATA4" veya "SATA5" 

þeklinde etiketli konektörlere baðlar. 

 NOT: SATA 4 ve SATA 5 Inspiron 530b/530d modelinde desteklenmez.

Sürücü Kablolarýný Baðlama
Bir sürücü yüklediðinizde, sürücünün arkasýna iki kablo baðlarsýnýz: DC 
güç kablosu ve veri kablosu.

Sürücü Arabirim Konektörleri
Sürücü kablo konektörleri doðru biçimde takýlmak üzere iþaretlenmiþtir. 
Kablo konektörünü baðlamadan önce kablo ve sürücü üzerindeki 
iþaretleri doðru biçimde hizalayýn. 

1 güç kablosu 2 elektrik giriþ konektörü

1 arabirim kablosu 2 arabirim konektörü

1

2

Güç Konektörü

Seri ATA Konektörü

1

2

Parçalarý Takma ve Çýkarma 139



1

Sürücü Kablolarýný Baðlama ve Kablolarýn Baðlantýsýný Kesme
Seri ATA veri kablosunu baðlarken ve kablonun baðlantýsýný keserken 
kulakçýðý kullanarak baðlantýyý kesin.

Seri ATA arabirim konektörleri doðru biçimde takýlmak üzere iþaretlenmiþtir; 
bir baþka deyiþle bir konektör üzerindeki çentik veya eksik pin, diðer 
konektörde bulunan bir kulakçýk veya doldurulmuþ delikle eþleþir.

Sabit Sürücüler

 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 
güvenlik yönergelerini izleyin.

 UYARI: Elektrik çarpmalarýna karþý korunmak için, kapaðý çýkarmadan önce 
bilgisayarýnýzýn fiþini elektrik prizinden çekin.

 DÝKKAT: Hasar görmemesi için, sürücüyü sert bir yüzeye koymayýn. Bunun yerine, 
köpük yüzey gibi yeterli tampon oluþturabilecek bir yüzeye koyun.

 DÝKKAT: Saklamak istediðiniz veriler içeren bir sabit sürücüyü deðiþtiriyorsanýz, bu 
yordama baþlamadan önce verilerinizi yedekleyin.

Sürücünün bilgisayarýnýz için yapýlandýrýldýðýndan emin olmak için 
sürücünün belgelerine bakýn.

Bir Sabit Sürücüyü Çýkarma

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Güç ve veri kablolarýný sürücüden çýkarýn.

4 Veri kablosunu sistem kartýndan çýkarýn.
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 NOT: Sistem kartý üzerindeki konektörlerin konumu bilgisayarýnýza baðlý olarak deðiþiklik 
gösterebilir. Bkz. "Bilgisayarýnýzýn Ýç Görünüþü" sayfa 109.

5 Sabit diski yerinde tutan dört vidayý sökün.

 DÝKKAT: Sabit disk devre kartý bu bölümde korunduðundan ötürü tornavidayla vida 
deliklerini çizmediðinizden emin olun.

6 Sürücüyü bilgisayarýn önünden dýþarý doðru kaydýrýn.
7 Bu sürücünün sökülmesi sürücü yapýlandýrmasýný deðiþtirirse, bu 

deðiþiklikleri sistem kurulumunda gösterdiðinizden emin olun. 
Bilgisayarýnýzý yeniden baþlattýðýnýzda, sistem kurulumuna girin 
(bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187), ardýndan sistem kurulumunun 
"Sürücüler" bölümüne gidin ve 0 ile 3 arasý Sürücü altýnda Sürücüyü 
doðru þekilde ayarlayýn.

1 sabit sürücü 2 güç kablosu 3 seri ATA veri kablosu

4 sistem kartý konektörü 5 vidalar (4)

2

4

3

1

5
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8 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz. "Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" sayfa 176).

9 Bilgisayarý ve diðer aygýtlarý elektrik prizine takýn.

Bir Sabit Sürücü Takma

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Sürücünün bilgisayarýnýz için yapýlandýrýldýðýndan emin olmak için 
sürücünün belgelerine bakýn.

4 Sabit sürücüyü sabit sürücü yuvasýna kaydýrýn.

5 Sabit sürücüdeki dört vida deliðini sabit sürücü yuvasýndaki vida 
delikleriyle hizalayýn. 

2

4

3

6

5
1
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6 Sabit sürücüyü sabitlemek için dört vidayý yerine takýn ve sýkýþtýrýn.

7 Güç ve veri kablolarýný sürücüye baðlayýn.

8 Veri kablosunu sistem kartýna baðlayýn.

9 Tüm kablolarýn düzgün baðlandýðýndan ve sýkýca yerine 
oturduðundan emin olun.

10 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz."Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

 DÝKKAT: Að kablosu takmak için önce að baðlantý noktasýna veya aygýtýna takýn ve 
ardýndan bilgisayara takýn.

11 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarýnýzý elektrik prizlerine baðlayýn ve açýn.

12 Sürücünün çalýþmasý için gereken yazýlýmlarý yüklemek konusunda 
yönergeler için sürücü ile gelen belgelere bakýn.

13 Sürücü yapýlandýrma deðiþiklikleri için Sistem Kurulumunu kontrol 
edin (bkz. "Sistem Kurulumuna Girme" sayfa 188). 

Ýkincil Sabit Sürücünün Takýlmasý 

 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 
güvenlik yönergelerini izleyin.

 UYARI: Elektrik çarpmalarýna karþý korunmak için, kapaðý çýkarmadan önce 
bilgisayarýnýzýn fiþini elektrik prizinden çekin.

 DÝKKAT: Hasar görmemesi için, sürücüyü sert bir yüzeye koymayýn. Bunun yerine, 
köpük yüzey gibi yeterli tampon oluþturabilecek bir yüzeye koyun.

 NOT: Ek sürücüler için, bilgisayar ilk satýn alýndýðýnda fazladan vida beraberinde gelmez 
ancak ek disklerle birlikte gelir.

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

1 sabit sürücü 2 güç kablosu 3 seri ATA veri kablosu

4 sistem kartý 
konektörü

5 sabit sürücü 
yuvasýndaki vida 
delikleri (4)

6 vidalar (4)
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3 Sürücünün bilgisayarýnýz için yapýlandýrýldýðýndan emin olmak için 
sürücünün belgelerine bakýn.

4 Ýkincil sabit diski, sabit disk yuvasýna kaydýrýn.

5 Sabit diskteki vida deliklerini sabit disk yuvasýndaki vida delikleriyle 
hizalayýn.

6 Sabit sürücüyü sabitlemek için dört vidayý yerine takýn ve sýkýþtýrýn.

7 Güç ve veri kablolarýný sürücüye baðlayýn.

1 ikincil sabit sürücü 
(isteðe baðlý)

2 seri ATA veri kablosu 3 güç kablosu

4 sistem kartý 
konektörü

5 sabit sürücü 
yuvasýndaki vida 
delikleri (4)

6 vidalar (4)

2

4

3

1 6

5
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8 Veri kablosunu sistem kartýna baðlayýn.

9 Tüm kablolarýn düzgün baðlandýðýndan ve sýkýca yerine 
oturduðundan emin olun.

10 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz. "Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

 DÝKKAT: Að kablosu takmak için kabloyu önce að baðlantý noktasýna veya aygýtýna 
ardýndan bilgisayara takýn.

11 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarýnýzý elektrik prizlerine baðlayýn ve açýn.

12 Sürücünün çalýþmasý için gereken yazýlýmlarý yüklemek konusunda 
yönergeler için sürücü ile gelen belgelere bakýn.

13 Sürücü yapýlandýrma deðiþiklikleri için Sistem Kurulumunu kontrol 
edin (bkz. "Sistem Kurulumuna Girme" sayfa 188). 

Disket Sürücü (Ýsteðe Baðlý)

 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 
güvenlik yönergelerini izleyin.

 UYARI: Elektrik çarpmalarýna karþý korunmak için, kapaðý çýkarmadan önce 
bilgisayarýnýzýn fiþini elektrik prizinden çekin.

 NOT: Bir disket sürücü ekliyorsanýz, bkz. "Sabit Sürücü Takma" sayfa 147.

Disket Sürücüsünü Çýkarma

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Çerçeveyi çýkarýn (bkz. "Çerçeveyi Çýkarma" sayfa 136).
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 NOT: Konum/konektörler sistem tipine göre deðiþiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, 
bkz. "Sistem Kartý Bileþenleri" sayfa 110.

4 Disket sürücünün arkasýndan güç ve veri kablolarýný çýkarýn.

 NOT: Bir PCI Express x16 kartý taktýysanýz, bu kart sabit disk konektörlerini 
kapatabilir. Disket sürücü kablolarýný ayýrmadan önce bu kartý çýkartýn (bkz. "PCI/PCI 
Express Kartýný Çýkarma" sayfa 134)

5 Veri kablosunu sistem kartýndan çýkarýn.

6 Disket sürücüyü sabitleyen iki vidayý çýkarýn.

7 Disket sürücüsünü bilgisayarýn önünden dýþarý doðru kaydýrýn.

1 disket sürücüsü 2 veri kablosu 3 güç kablosu

4 sistem kartý konektörü 5 vidalar (2)

2

4

3

1

5

46 Parçalarý Takma ve Çýkarma



8 Sürücüyü deðiþtirmiyorsanýz, sürücü paneli yuvasýný geri takýn 
(bkz. "CD/DVD Paneli Ekinin Deðiþtirilmesi" sayfa 159).

9 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz."Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

10 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarýnýzý elektrik prizlerine baðlayýn ve açýn.

11 Uygun disket Sürücü Seçeneði deðiþiklikleri için sistem kurulumunu 
kontrol edin (bkz. "Sistem Kurulumuna Girme" sayfa 188).

Sabit Sürücü Takma

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Çerçeveyi çýkarýn (bkz. "Çerçeveyi Çýkarma" sayfa 136).

4 Bir diski yerine takmak yerine, yeni bir disket sürücü takýyorsanýz, 
Phillips tornavidanýn ucunu ayrýlabilir metal plakanýn üzerindeki 
yuvalarla hizalayýn ve metal plakayý kýrmak için tornavidayý dýþarý 
doðru döndürün.

5 Disket sürücüyü yavaþça FlexBay yuvasýna kaydýrýn.

6 Disket sürücü üzerindeki vida deliklerini FlexBay'deki vida delikleriyle 
hizalayýn.
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7 Disket sürücüyü sabitleyen iki vidayý sýkýn.
8 Güç ve veri kablolarýný disket sürücüye baðlayýn.
9 Veri kablosunun diðer ucunu sistem kart üzerinde "FLOPPY" olarak 

etiketlenmiþ (bkz. "Bilgisayarýnýzýn Ýç Görünüþü" sayfa 109) konektöre 
takýn ve kabloyu klips içerisinden geçirin.

 NOT: Konum/konektörler sistem tipine göre deðiþiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, 
bkz. "Sistem Kartý Bileþenleri" sayfa 110.

10 Tüm kablo baðlantýlarýný kontrol edin ve fanla havalandýrma kanallarý 
arasýnda hava akýþýný engelleyen kablolarý kaldýrýn.

1 disket 
sürücüsü

2 veri kablosu 3 güç kablosu

4 sistem kartý 
konektörü

5 özel vidalar (2) 6 disket sürücü 
üzerindeki vida 
delikleri

2

4

3

1

56
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11 Çerçeveyi yerine takýn (bkz. "Çerçeveyi Deðiþtirme" sayfa 137).

12 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz. "Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

 DÝKKAT: Að kablosu takmak için önce að aygýtýna takýn ve ardýndan bilgisayara takýn.

13 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarý elektrik prizine baðlayýn ve açýn.

Sürücünün çalýþmasý için gereken yazýlýmlarý yüklemek konusunda 
yönergeler için sürücü ile gelen belgelere bakýn.

14 Sistem kurulumuna girin (bkz."Sistem Kurulumu" sayfa 187) ve uygun 
Diskette Drive (Disket Sürücüsü) seçeneðini seçin.

15 Dell Diagnostics programýný çalýþtýrarak bilgisayarýnýzýn doðru çalýþýp 
çalýþmadýðýný kontrol edin (bkz. "Dell Diagnostics Programý" sayfa 90).

FlexBay Ayýrma Metal Plakasýný Çýkarma
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Yýldýz tornavidanýn ucunu ayýrma metal plakasýndaki yuvayla hizalayýn ve 
metal plakayý kýrmak ve çýkarmak için tornavidayý dýþa doðru döndürün.

Sürücü Paneli Yuvasýný Deðiþtirme

Sürücü paneli yuvasýný disket sürücüsünün boþ yuvasýnýn kenarlarý 
boyunca hizalayýn ve panel yuvasýný itin. Sürücü paneli yuvasý yerine 
kilitlenir.

 NOT:  FCC düzenlemelerine uygun davranmak için disket sürücü bilgisayardan her 
çýkarýldýðýnda sürücü paneli takma kapaðýný yerine takmanýz önerilir.

1 sürücü paneli yuvasý 
(isteðe baðlý)

2 bilgisayarýn arka tarafý

2

1
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Ortam Kart Okuyucusu

 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 
güvenlik yönergelerini izleyin.

 UYARI: Elektrik çarpmalarýna karþý korunmak için, kapaðý çýkarmadan önce 
bilgisayarýnýzýn fiþini elektrik prizinden çekin.

Bir Ortam Kart Okuyucusunu Çýkarma

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" sayfa 107).

3 Çerçeveyi çýkarýn (bkz. "Çerçeveyi Çýkarma" sayfa 136).

1 Ortam Kart Okuyucusu 2 veri kablosu 3 güç kablosu

4 sistem kartý konektörü 5 özel vidalar (2)

*1

*Tüm bilgisayarlarda mevcut deðildir.

2

4

3

5
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 NOT: Konum/konektörler sistem tipine göre deðiþiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, 
bkz. "Sistem Kartý Bileþenleri" sayfa 110.

4 Ortam Kartý Okuyucusunun arkasýndan ve sistem kartýndaki dahili 
USB konektöründen FlexBay USB kablosunu ve güç kablosunu 
çýkarýn (bkz. "Bilgisayarýnýzýn Ýç Görünüþü" sayfa 109).

5 Ortam Kart Okuyucusunu baðlayan iki vidayý çýkarýn.

6 Ortam Kart Okuyucusunu bilgisayarýn önünden dýþarý doðru kaydýrýn.

7 Ortam Kart Okuyucusunu yeniden takmýyorsanýz, sürücü paneli ekini 
gerektiði gibi yerine yerleþtirin.

8 Çerçeveyi yerine takýn (bkz. "Çerçeveyi Deðiþtirme" sayfa 137).

9 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz. "Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

10 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarýnýzý elektrik prizlerine baðlayýn ve açýn.

Ortam Kart Okuyucusu Takma 

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Çerçeveyi çýkarýn (bkz. "Çerçeveyi Çýkarma" sayfa 136).

4 Bu yeni bir kart okuyucusu kurulumuysa: 

• Sürücü paneli yuvasýný çýkarýn (bkz. "FlexBay Ayýrma Metal Plakasýný 
Çýkarma" sayfa 149). 

• Ortam Kart Okuyucusunu paketinden çýkarýn. 

5 Ortam Kart Okuyucusunu FlexBay yuvasýndaki yerine yavaþça 
kaydýrýn.

6 Ortam Kart Okuyucusundaki vida deliklerini FlexBay'deki vida 
delikleriyle hizalayýn.

7 Ortam Kart Okuyucusunu sabitlemek için iki vidayý sýkýþtýrýn.

 NOT: FlexBay kablosu baðlanmadan önce Ortam Kart Okuyucusunun takýlmasýný 
saðlayýn.

8 FlexBay USB kablosunu Ortam Kartý Okuyucusunun arkasýna ve sistem 
kartýndaki dahili USB konektörüne baðlayýn (bkz. "Bilgisayarýnýzýn Ýç 
Görünüþü" sayfa 109).
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9 Çerçeveyi yerine takýn (bkz. "Çerçeveyi Deðiþtirme" sayfa 137).

10 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz. "Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

11 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarýnýzý elektrik prizlerine baðlayýn ve açýn.

1 Ortam Kart 
Okuyucusu

2 veri kablosu 3 güç kablosu

4 sistem kartý 
konektörü

5 FlexBay yuvasýndaki 
vida delikleri

6 özel vidalar (2)

*1

*Tüm bilgisayarlarda mevcut deðildir.

2

4

3

6

5
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CD/DVD Sürücüsü

 UYARI: Bu bölümde belirtilen yordamlardan herhangi birine baþlamadan önce Ürün 
Bilgileri Kýlavuzu'nda bulunan güvenlik yönergelerine uyun. 

 UYARI: Elektrik çarpmalarýna karþý korunmak için, kapaðý çýkarmadan önce 
bilgisayarýnýzýn fiþini elektrik prizinden çekin.

CD/DVD Sürücüsünün Çýkartýlmasý

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Çerçeveyi çýkarýn (bkz. "Çerçeveyi Çýkarma" sayfa 136).

4 CD/DVD sürücüsü veri kablosunu sistem kartý konektöründen ayýrýn.

5 Sürücünün arkasýndan güç kablosunu ve CD/DVD sürücü veri 
kablosunu çýkarýn.

1 CD/DVD sürücüsü 2 veri kablosu 3 güç kablosu

4 sistem kartý konektörü 5 özel vidalar (2)

1

2

3

5

4
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6 CD/DVD sürücüsünü sabitleyen iki vidayý çýkarýn.

7 Bilgisayarýn önünden CD/DVD sürücüsünü dýþarý kaydýrýn.

8 Sürücüyü deðiþtirmiyorsanýz, sürücü paneli yuvasýný yerine takýn 
(bkz. "Sürücü Paneli Yuvasýný Deðiþtirme" sayfa 150).

9 Sürücü panelini yerleþtirin (bkz. "Sürücüler" sayfa 138).

10 Çerçeveyi yerine takýn (bkz. "Çerçeveyi Deðiþtirme" sayfa 137).

11 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz. "Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

12 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarýnýzý elektrik prizlerine baðlayýn ve açýn.

13 Sistem kurulumundaki sürücüleri yapýlandýrýn (bkz. "Sistem 
Kurulumuna Girme" sayfa 188).

CD/DVD Sürücüsünü Takma

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Çerçeveyi çýkarýn (bkz. "Çerçeveyi Çýkarma" sayfa 136).

4 Yavaþça sürücüyü yerine kaydýrýn.

5 CD/DVD sürücü yuvasýndaki vida delikleriyle CD/DVD sürücüsündeki 
vida deliklerini hizalayýn.

6 CD/DVD sürücüsünü sabitleyen iki vidayý yerine takýn ve sýkýn.

7 Güç ve veri kablolarýný sürücüye baðlayýn.

8 Veri kablosunu sistem kartýndaki sistem kartý konektörüne baðlayýn.
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 NOT: Konum/konektörler sistem tipine göre deðiþiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için, 
bkz. "Sistem Kartý Bileþenleri" sayfa 110.

9 Çerçeveyi yerine takýn (bkz. "Çerçeveyi Deðiþtirme" sayfa 137).

10 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz."Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

 DÝKKAT: Að kablosu takmak için önce að aygýtýna takýn ve ardýndan bilgisayara takýn.

1 CD/DVD sürücüsü 2 veri kablosu 3 güç kablosu

4 sistem kartý 
konektörü

5 CD/DVD sürücü 
yuvasýndaki vida 
delikleri

6 özel vidalar (2) 

1

2

4

6

5

3
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11 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarý elektrik prizine baðlayýn ve açýn.

Sürücünün çalýþmasý için gereken yazýlýmlarý yüklemek konusunda 
yönergeler için sürücü ile gelen belgelere bakýn.

12 Sistem kurulumuna girin (bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187) ve 
uygun Sürücü seçeneðini seçin.

13 Dell Diagnostics programýný çalýþtýrarak bilgisayarýnýzýn doðru çalýþýp 
çalýþmadýðýný kontrol edin (bkz. "Dell Diagnostics Programý" sayfa 90).

Ýkinci bir CD/DVD Sürücüsünün Takýlmasý 

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Çerçeveyi çýkarýn (bkz. "Çerçeveyi Çýkarma" sayfa 136).

4 Yýldýz tornavidanýn ucunu ayýrma metal plakasýndaki yuvayla hizalayýn 
ve metal plakayý kýrmak için tornavidayý dýþa doðru döndürün.

5 Yavaþça sürücüyü yerine kaydýrýn.

6 CD/DVD sürücü yuvasýndaki vida delikleriyle CD/DVD sürücüsündeki 
vida deliklerini hizalayýn.

7 CD/DVD sürücüsünü sabitleyen iki vidayý yerine takýn ve sýkýn.
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8 Güç ve veri kablolarýný sürücüye baðlayýn.

9 Veri kablosunu sistem kartýndaki sistem kartý konektörüne baðlayýn.

10 Tüm kablo baðlantýlarýný kontrol edin ve fanla havalandýrma kanallarý 
arasýnda hava akýþýný engelleyen kablolarý kaldýrýn.

11 CD/DVD sürücüsünü sabitleyen iki vidayý yerine takýn ve sýkýn.

12 Çerçeveyi yerine takýn (bkz. "Çerçeveyi Deðiþtirme" sayfa 137).

13 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz."Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

1 CD/DVD 
sürücüsü

2 ikinci CD/DVD sürücüsü 3 veri kablosu

4 güç kablosu 5 sistem kartý konektörü 6 CD/DVD sürücü 
yuvasýndaki vida 
delikleri

1

2

3

4

5

6
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 DÝKKAT: Að kablosu takmak için önce að aygýtýna takýn ve ardýndan bilgisayara takýn.

14 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarý elektrik prizine baðlayýn ve açýn.

Sürücünün çalýþmasý için gereken yazýlýmlarý yüklemek konusunda 
yönergeler için sürücü ile gelen belgelere bakýn.

15 Sistem kurulumuna girin (bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187) ve 
uygun Sürücü seçeneðini seçin.

16 Dell Diagnostics programýný çalýþtýrarak bilgisayarýnýzýn doðru çalýþýp 
çalýþmadýðýný kontrol edin (bkz. "Dell Diagnostics Programý" sayfa 90).

CD/DVD Paneli Ekinin Deðiþtirilmesi

CD/DVD paneli ekini boþ bir CD/DVD yuvasýnýn kenarýna doðru hizalayýn 
ve itin. CD/DVD paneli eki yerine kilitlenir.

 NOT: FCC düzenlemelerine uygun davranmak için, CD/DVD bilgisayardan her 
çýkarýldýðýnda CD/DVD paneli ekini yerine takmanýz önerilir.

1 CD/DVD paneli eki (isteðe baðlý) 2 bilgisayarýn arka tarafý

2

1
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Pil
Pil Deðiþtirme

 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 
güvenlik yönergelerini izleyin.

 DÝKKAT: Bilgisayarýnýzýn içinde bulunan bileþenlere statik hasar vermeyi önlemek için 
bilgisayarýn herhangi bir elektronik parçasýna dokunmadan önce vücudunuzdaki statik 
elektriði boþaltýn. Bilgisayar kasasýnda açýkta bulunan metal bir parçaya dokunarak 
vücudunuzdaki statik elektriði boþaltabilirsiniz.

Bir saat pili bilgisayarýn yapýlandýrmasýný, tarih ve zaman bilgilerini tutar. 
Pil bir kaç yýl dayanýr. Bilgisayarý açtýktan sonra sürekli tarih ve saati 
sýfýrlamanýz gerekiyorsa pili deðiþtirin.

 UYARI: Hatalý bir þekilde takýlýrsa yeni pil patlayabilir. Pili yalnýzca üretici 
tarafýndan önerilen tiple ya da dengi ile deðiþtirin. Kullanýlmýþ pilleri üreticinin 
yönergelerine uygun olarak atýn.

Pili deðiþtirmek için:

1 Adým 9 içinde doðru ayarlarý geri yükleyebilmek için sistem 
kurulumundaki tüm ekranlarý kaydedin (bkz. "Sistem Kurulumu" 
sayfa 187).

2 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

3 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107). 

4 Pil soketini bulun (bkz. "Bilgisayarýnýzýn Ýç Görünüþü" sayfa 109).

5 Pil çýkarma kolunu pilden uzaða doðru dikkatli bir þekilde bastýrarak 
pilin yerinden çýkmasýný saðlayýn. 
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6 "+" yazýlý yüzü yukarý gelecek þekilde yeni pili sokete yerleþtirin ve pili 
yerine bastýrýn.

7 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz. "Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

 DÝKKAT: Að kablosu takmak için önce að aygýtýna takýn ve ardýndan bilgisayara takýn.

8 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarýnýzý elektrik prizlerine baðlayýn ve açýn.

9 Sistem kurulumuna girin (bkz. "Sistem Kurulumu" sayfa 187) ve Adým 1 
konumuna kaydettiðiniz ayarlarý geri yükleyin. Ardýndan Bakým 
bölümüne gidin ve Olay Kaydý içerisindeki düþük pil seviyesi ve pil 
deðiþtirme ile ilgili diðer hatalarý silin.

10 Eski pili uygun bir þekilde atýn.

Pilin atýlmasý ile ilgili bilgiler için Ürün Bilgisi Kýlavuzu'na bakýn.

Güç Kaynaðý
 UYARI: Bu bölümde belirtilen yordamlardan herhangi birine baþlamadan önce Ürün 

Bilgileri Kýlavuzu'nda bulunan güvenlik yönergelerine uyun.

 DÝKKAT: Bilgisayarýnýzýn içinde bulunan bileþenlere statik hasar vermeyi önlemek için 
bilgisayarýn herhangi bir elektronik parçasýna dokunmadan önce vücudunuzdaki statik 
elektriði boþaltýn. Bilgisayar kasasýnda açýkta bulunan metal bir parçaya dokunarak 
vücudunuzdaki statik elektriði boþaltabilirsiniz.

1 pil çýkarma kolu 2 pil (pozitif taraf)

2

1
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Güç Kaynaðýný Deðiþtirme
1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Sistem kartý ve sürücülerden DC güç kablolarýnýn baðlantýsýný kesin. 

Sistem kartý ve sürücülerden çýkarýrken DC güç kablolarýnýn bilgisayar 
kasasýndaki týrnaklarýn altýndan nasýl geçtiðine dikkat edin. Kablolarýn 
sýkýþmasýný veya kývrýlmasýný engellemek için, bu kablolarý takarken, 
doðru þekilde geçirmeniz gerekir.

4 Sabit sürücü kablosu, CD/DVD veri kablosu, ön panel þerit kablosu ve 
tüm diðer kablolarý güç kaynaðýnýn kenarýndaki emniyet klipsinden 
çýkartýn.

5 Güç kaynaðýný bilgisayar kasasýnýn arkasýna baðlayan dört vidayý 
çýkarýn.

1 güç kaynaðý 2 vidalar (4)

1

2
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6 Güç kaynaðýný dýþarý çekip kaldýrarak çýkarýn.

7 Yeni güç kaynaðýný bilgisayarýn arkasýna doðru kaydýrýn.

8 Güç kaynaðýný bilgisayar kasasýnýn arkasýna tespit eden tüm vidalarý 
yerine takýn ve sýkýþtýrýn.

 UYARI: Vidalar sistem topraklamasýnýn önemli parçasý olduðundan tüm vidalarýn 
yerine takýlýp sýkýþtýrýlmasý gerekir; aksi halde elektrik çarpmasý meydana gelebilir.

 DÝKKAT: DC güç kablolarýný kasa týrnaklarýnýn altýndan geçirin. Kablolarýn zarar 
görmesini engellemek için kablolar doðru þekilde geçirilmelidir.

9 DC güç kablolarýný sistem kartýna ve sürücülere yeniden baðlayýn.

10 Sabit sürücü kablosu, CD/DVD veri kablosu, ön panel þerit kablosunu 
güç kaynaðýnýn kenarýndaki emniyet klipsine takýn. 

 NOT: Güvenli olduklarýndan emin olmak için tüm kablo baðlantýlarýný iki kez kontrol edin. 

11 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz. "Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

12 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarý elektrik prizine baðlayýn ve açýn. 

13 Dell Diagnostics programýný çalýþtýrarak bilgisayarýn doðru çalýþýp 
çalýþmadýðýný kontrol edin (Bkz. "Dell Diagnostics Programý" sayfa 90).

G/Ç paneli
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

 UYARI: Elektrik çarpmasý, dönen fanlardan yaralanma veya diðer beklenmedik 
yaralanma risklerine karþý korunmak için kapaðý açmadan önce her zaman 
bilgisayarýn fiþini elektrik prizinden çýkarýn.

 UYARI: Isý emici birimi, güç kaynaðý ve diðer bileþenler normal çalýþma sýrasýnda 
çok ýsýnabilirler. Dokunmadan önce soðumalarý için yeterli zaman geçtiðinden emin 
olun.

 DÝKKAT: Bilgisayarýnýzýn içinde bulunan bileþenlere statik hasar vermeyi önlemek için 
bilgisayarýn herhangi bir elektronik parçasýna dokunmadan önce vücudunuzdaki statik 
elektriði boþaltýn. Bilgisayar kasasýnda açýkta bulunan metal bir parçaya dokunarak 
vücudunuzdaki statik elektriði boþaltabilirsiniz.
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G/Ç Panelini Çýkarma

 NOT: Yeni G/Ç paneli takarken tüm kablolarý tekrar doðru biçimde takabilmek için, 
çýkarýrken yönlerine dikkat edin.

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Çerçeveyi çýkarýn (bkz. "Çerçeveyi Çýkarma" sayfa 136). 

 DÝKKAT: G/Ç panelini bilgisayardan kaydýrarak ayýrýrken çok dikkatli olun. Dikkatsizlik 
kablo konektörü ve kablo yönlendirme klipslerine zarar gelmesine neden olabilir.

4 Sistem kartýndan G/Ç paneline baðlý olan tüm kablolarýn baðlantýsýný 
kesin.

5 G/Ç panelini baðlayan vidayý çýkartýn. 

6 G/Ç panelini bilgisayardan dikkatli bir þekilde çýkartýn.

1 G/Ç paneli tutucu 
yuvasý

2 kablolar

3  G/Ç paneli tutucusu 4 vida

5 G/Ç paneli

3

5

4
2 1
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G/Ç Panelinin Takýlmasý
1 G/Ç panelini yuvaya yerleþtirin.

 DÝKKAT: G/Ç panelini bilgisayara kaydýrýrken, kablo konektörlerinin ve kablo 
yönlendirme klipslerinin zarar görmemesine dikkat edin.

2 G/Ç paneli kelepçesini G/Ç paneli kelepçesi yuvasýyla hizalayýn ve 
içine doðru kaydýrýn.

3 G/Ç panelini baðlayan vidayý yerine takýn ve sýkýþtýrýn.

4 Kablolarý sistem kartýna yeniden baðlayýn. 

5 Çerçeveyi yerine takýn (bkz. "Çerçeveyi Deðiþtirme" sayfa 137).

6 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz."Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

7 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarý elektrik prizine baðlayýn ve açýn. 

8 Dell Diagnostics programýný çalýþtýrarak bilgisayarýn doðru çalýþýp 
çalýþmadýðýný kontrol edin (Bkz."Dell Diagnostics Programý" sayfa 90).

Ýþlemci Faný
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

 UYARI: Elektrik çarpmasý, dönen fanlardan yaralanma veya diðer beklenmedik 
yaralanma risklerine karþý korunmak için kapaðý açmadan önce her zaman 
bilgisayarýn fiþini elektrik prizinden çýkarýn.

 UYARI: Isý emici birimi, güç kaynaðý ve diðer bileþenler normal çalýþma sýrasýnda 
çok ýsýnabilirler. Dokunmadan önce soðumalarý için yeterli zaman geçtiðinden emin 
olun.

 DÝKKAT: Bilgisayarýnýzýn içinde bulunan bileþenlere statik hasar vermeyi önlemek için 
bilgisayarýn herhangi bir elektronik parçasýna dokunmadan önce vücudunuzdaki statik 
elektriði boþaltýn. Bilgisayar kasasýnda açýkta bulunan metal bir parçaya dokunarak 
vücudunuzdaki statik elektriði boþaltabilirsiniz.

 NOT: Isý emicili iþlemci faný tek bir birimdir. Faný ayrý olarak çýkarmaya çalýþmayýn.
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Ýþlemci Faný/Isý Emici Biriminin Çýkartýlmasý

 DÝKKAT: Ýþlemci faný/ýsý emici düzeneði çýkardýðýnýzda fan býçaklarýna dokunmayýn. Bu, 
fana zarar verebilir.

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Ýþlemci fan kablosunu sistem kartýndan ayýrýn (bkz. "Bilgisayarýnýzýn Ýç 
Görünüþü" sayfa 109).

4 Ýþlemci faný/ýsý emici düzenek üzerinden geçen herhangi bir kabloyu 
dikkatli bir þekilde kenara çekin. 

5 Ýþlemci faný/ýsý emici düzeneði sabitleyen dört tutucu vidayý gevþetin 
ve doðruca yukarý kaldýrýn.

 UYARI: Plastik bir koruma plakasýnýn olmasýna raðmen, ýsý emici fan düzeneði 
normal çalýþma sýrasýnda çok sýcak olabilir. Dokunmadan önce soðumasý için yeterli 
zaman geçtiðinden emin olun.

 NOT: Bilgisayarýnýzdaki iþlemci faný/ýsý emici düzenek tam olarak yukarýdaki þekilde 
gösterildiði gibi olmayabilir.

1 iþlemci faný/ýsý emici düzenek

1
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Ýþlemci Faný/Isý Emici Biriminin Takýlmasý

 DÝKKAT: Faný yeniden takarken, sistem kartý ve fan arasýndan geçen kablolarýn 
sýkýþmadýðýndan emin olun.

1 Ýþlemci faný/ýsý emici aksamýndaki tespit vidalarýný, sistem kartýndaki 
dört metal vida deliði çýkýntýsýyla hizalayýn.

 NOT: Bilgisayarýnýzdaki iþlemci faný/ýsý emici düzenek tam olarak yukarýdaki þekilde 
gösterildiði gibi olmayabilir.

2 Dört tutucu vidayý sýkýn.

 NOT: Ýþlemci faný/ýsý emici düzeneðin doðru þekilde oturduðundan ve saðlam 
olduðundan emin olun.

3 Ýþlemci faný/ýsý emici düzeneðin kablosunu CPU_FAN sistem kartý 
konektörüne baðlayýn (bkz. "Bilgisayarýnýzýn Ýç Görünüþü" sayfa 109). 

4 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz. "Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

5 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarý elektrik prizine baðlayýn ve açýn. 

1 iþlemci faný/ýsý emici düzenek

1
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Ýþlemci
 UYARI: Bu bölümde belirtilen yordamlardan herhangi birine baþlamadan önce Ürün 

Bilgileri Kýlavuzu'nda bulunan güvenlik yönergelerine uyun.

Ýþlemciyi Çýkarma
1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

 UYARI: Plastik bir koruma plakasýnýn olmasýna raðmen, ýsý emici düzeneði normal 
çalýþma sýrasýnda çok sýcak olabilir. Dokunmadan önce soðumasý için yeterli zaman 
geçtiðinden emin olun.

3 Ýþlemci faný/ýsý emici düzeneði bilgisayardan çýkarýn (bkz. "Ýþlemci 
Faný/Isý Emici Biriminin Çýkartýlmasý" sayfa 166).

 DÝKKAT: Yeni iþlemci için yeni bir ýsý emici gerekmiyorsa, iþlemciyi yerine 
yerleþtirdiðinizde orijinal ýsý emici düzeneði yeniden kullanýn. 
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4 Ýþlemcide, parmaðýnýzý kilitleme kolunun kanca þeklindeki uçuna 
koyun ve sabitleyen týrnaktan kurtarmak için aþaðý itin ve yana doðru 
çekin.

 DÝKKAT: Ýþlemciyi yerine yerleþtirirken soket içindeki pinlerin hiçbirine dokunmayýn 
veya herhangi bir nesnenin soketteki pinlerin üzerine düþmesine izin vermeyin.

5 Ýþlemciyi soketten yavaþça çýkartýn.

Soketin yeni iþlemciye hazýr olmasý için serbest býrakma kolunu serbest 
konumda býrakýn.

1 iþlemci kapaðý 2 iþlemci

3 soket 4 serbest býrakma 
kolu

1

2

3

4
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Ýþlemci Takma

 DÝKKAT: Bilgisayarýn arkasýndaki boyanmamýþ metal yüzeye dokunarak kendinizi 
topraklayýn.

 DÝKKAT: Ýþlemciyi yerine yerleþtirirken soket içindeki pinlerin hiçbirine dokunmayýn 
veya herhangi bir nesnenin soketteki pinlerin üzerine düþmesine izin vermeyin.

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Yeni iþlemcinin paketini açýn, iþlemcinin alt tarafýna dokunmamaya 
dikkat edin.

 DÝKKAT: Ýþlemciye ve açtýðýnýzda bilgisayara kalýcý bir hasar vermemek için iþlemciyi 
yuvaya doðru bir þekilde yerleþtirmelisiniz.

3 Soketteki serbest býrakma kolu tam olarak uzatýlmamýþsa bu konuma 
getirin.

4 Ýþlemci üzerindeki ön ve arka hizalama çentiklerini, soket üzerindeki 
ön ve arka hizalama çentikleriyle hizalayýn. 

5 Ýþlemcinin ve soketin pin-1 köþelerini hizalayýn.

 DÝKKAT: Zarar vermemek için, iþlemcinin soketle doðru bir þekilde hizalandýðýndan 
emin olun ve iþlemciyi takarken aþýrý bir güç kullanmayýn.

6 Ýþlemciyi sokete hafifçe yerleþtirin ve doðru þekilde 
konumlandýrýldýðýndan emin olun.

7 Ýþlemci sokete tam olarak oturduðunda iþlemci kapaðýný kapatýn.

Ýþlemci kapaðý üzerindeki týrnaðýn, soket üzerindeki merkez kapak 
mandalý altýnda konumlandýrýldýðýndan emin olun. 

8 Soket serbest býrakma kolunu sokete doðru geri çekin ve iþlemciyi 
sabitleþtirmek için yerine oturtun.
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9 Isý emicisinin altýndan termal gresi temizleyin.

 DÝKKAT: Yeni termal gres uyguladýðýnýzdan emin olun. Yeni termal gres en uygun 
iþlemci performansý için bir gereklilik olan yeterli termal birleþtirmeyi saðlamak için 
önemlidir.

10 Ýþlemcinin üzerine gerektiði kadar yeni termal gres uygulayýn.

11 Ýþlemci faný/ýsý emici düzeneði takýn (bkz. "Ýþlemci Faný/Isý Emici 
Biriminin Takýlmasý" sayfa 167).

 DÝKKAT: Ýþlemci faný/ýsý emici düzeneðin doðru þekilde oturduðundan ve saðlam 
olduðundan emin olun.

12 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz. "Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

1 iþlemci kapaðý 2 sekme 3 iþlemci

4 iþlemci soketi 5 merkez kapak mandalý 6 serbest býrakma kolu

7 ön hizalama çentiði 8 iþlemci pin-1 iþareti 9 arka hizalama çentiði

1

3

4

6

8 7

9

2

5
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Kasa Faný
 UYARI: Bu bölümdeki yordamlara baþlamadan önce, Ürün Bilgileri Kýlavuzu'ndaki 

güvenlik yönergelerini izleyin.

 UYARI: Elektrik çarpmasý, dönen fanlardan yaralanma veya diðer beklenmedik 
yaralanma risklerine karþý korunmak için kapaðý açmadan önce her zaman 
bilgisayarýn fiþini elektrik prizinden çýkarýn.

 UYARI: Isý emici birimi, güç kaynaðý ve diðer bileþenler normal çalýþma sýrasýnda 
çok ýsýnabilirler. Dokunmadan önce soðumalarý için yeterli zaman geçtiðinden emin 
olun.

 DÝKKAT: Bilgisayarýnýzýn içinde bulunan bileþenlere statik hasar vermeyi önlemek için 
bilgisayarýn herhangi bir elektronik parçasýna dokunmadan önce vücudunuzdaki statik 
elektriði boþaltýn. Bilgisayar kasasýnda açýkta bulunan metal bir parçaya dokunarak 
vücudunuzdaki statik elektriði boþaltabilirsiniz.

Kasa Fanýnýn Çýkartýlmasý

 DÝKKAT: Kasa fanýný çýkardýðýnýzda fan býçaklarýna dokunmayýn. Bu, fana zarar verebilir.

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

1 vidalar (4) 2 kasa faný

2

1
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2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Kasa fanýný tutan dört vidayý sökün.

4 Kasa fanýný bilgisayarýn önüne doðru kaydýrýn ve kaldýrýn.

Kasa Fanýný Deðiþtirme
1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Kasa fanýný bilgisayarýn arkasýndaki yerine yerleþtirin.

4 Kasa fanýný sabitlemek için dört vidayý sýkýþtýrýn.

1 vidalar (4) 2 kasa faný

2

1
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Sistem Kartý
Sistem Kartýný Çýkarma

 UYARI: Elektrik çarpmasý, dönen fanlardan yaralanma veya diðer beklenmedik 
yaralanma risklerine karþý korunmak için kapaðý açmadan önce her zaman 
bilgisayarýn fiþini elektrik prizinden çýkarýn.

 UYARI: Isý emici birimi, güç kaynaðý ve diðer bileþenler normal çalýþma sýrasýnda 
çok ýsýnabilirler. Dokunmadan önce soðumalarý için yeterli zaman geçtiðinden emin 
olun.

 DÝKKAT: Bilgisayarýnýzýn içindeki herhangi bir þeye dokunmadan önce, bilgisayarýnýzýn 
arkasýndaki metal kýsým gibi boyanmamýþ bir metal yüzeye dokunarak kendinizi 
topraklayýn. Çalýþýrken, iç bileþenlere zarar verebilecek statik elektriði boþaltmak için, 
boyanmamýþ bir metal yüzeye belirli aralýklarla dokunun.

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Sistem kartýndaki tüm ek kartlarý çýkarýn (bkz. "Kartlar" sayfa 129).

4 Ýþlemciyi ve ýsý emici düzeneðini çýkarýn (bkz. "G/Ç paneli" sayfa 163).

5 Bellek modüllerini çýkarýn (bkz. "Bellek Çýkartýlmasý" sayfa 128) ve 
kart deðiþtirildikten sonra bellek modüllerinin ayný yere takýlmalarý 
için her bir bellek soketinden hangi bellek modülünün çýkarýldýðýný 
not edin. 

6 Sistem kartýndan bütün kablolarý sökün. Yeni sistem kartýný taktýktan 
sonra tüm kablolarý tekrar doðru biçimde takabilmek için, çýkarýrken 
yönlerine dikkat edin. 

7 Sistem kartýndaki sekiz vidayý çýkarýn. 

8 Sistem kartýný yukarý kaldýrýp çýkarýn.
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Sistem Kartý Vidalarý

Inspiron 530/530a/530c

Inspiron 530b/530d

1 vidalar (8) 2 sistem kartý

1 vidalar (6) 2 sistem kartý

1

2

1

2
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Çýkarttýðýnýz sistem kartý grubunu karþýlaþtýrmak ve birbirinin eþi 
olduðundan emin olmak için yeni sistem kartýnýn yanýna koyun.

Sistem Kartý Takma
1 Kartý yavaþça kasaya yerleþtirin ve bilgisayarýn arka kýsmýna doðru itin.

2 Vidalarý kullanarak, sistem kartýný kasaya sabitleyen vidalarý takýn.

3 Sistem kartýndan çýkarmýþ olduðunuz kablolarý yerine yerleþtirin.

4 Ýþlemciyi ve ýsý emici düzeneðini yerine takýn (bkz. "Ýþlemci Takma" 
sayfa 170). 

 DÝKKAT: Isý emici düzeneðinin doðru ve güvenli bir þekilde takýlmasýna dikkat edin.

5 Bellek modüllerini, ayný konuma gelmelerine dikkat ederek 
çýkarýldýklarý bellek soketlerine takýn (bkz. "Bellek Takma" sayfa 126).

6 Sistem kartýndaki tüm ek kartlarý yerine takýn. 

7 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz. "Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

8 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarý elektrik prizine baðlayýn ve açýn. 

9 Dell Diagnostics programýný çalýþtýrarak bilgisayarýn doðru çalýþýp 
çalýþmadýðýný kontrol edin (Bkz. "Dell Diagnostics Programý" sayfa 90).

Bilgisayarýn Kapaðýný Takma

 UYARI: Bu bölümde belirtilen yordamlardan herhangi birine baþlamadan önce Ürün 
Bilgileri Kýlavuzu'nda bulunan güvenlik yönergelerine uyun.

 UYARI: Herhangi bir kapaðý (bilgisayar kapaklarý, çerçeveler, dolgu dirsekleri, yuva 
dolgu kapaklarý ve ön panel yuvalarý vb.) çýkartýlmýþ haldeyken bilgisayarýnýzý 
çalýþtýrmayýn.

1 Bütün kablolarýn takýlý olduðundan emin olun ve ortalýktaki kablolarý 
katlayýn.

2 Bilgisayarýn içinde hiçbir aracýn ya da artýk parçanýn kalmadýðýndan 
emin olun.

3 Bilgisayarýn kenarýndaki yuvalarla bilgisayar kapaðýnýn altýndaki 
týrnaklarý hizalayýn.

4 Bir týk sesi duyana veya bilgisayar kapaðýnýn güvenli þekilde takýldýðýný 
hissedene kadar bilgisayar kapaðýný aþaðý bastýrýn ve bilgisayarýn önüne 
doðru kaydýrýn.
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5 Kapaðýn doðru þekilde oturduðundan emin olun. 

6 Bir tornavida kullanarak bilgisayar kapaðýný tutan iki vidayý yerine 
takýn ve sýkýn.

7 Bilgisayarý dik konuma getirin.

 DÝKKAT: Að kablosu takmak için önce að aygýtýna takýn ve ardýndan bilgisayara takýn.

 DÝKKAT: Sistem havalandýrmalarýnýn hiçbirinin engellenmemesini saðlayýn. 
Engellenmeleri, ciddi ýsý problemlerine yol açar.

1 bilgisayar kapak 
týrnaðý

2 yuva

3 bilgisayar kapaðý 4 bilgisayarýn ön tarafý

4

3

1

2
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Özellikler

Inspiron 530/530a/530c

Ýþlemci

Ýþlemci tipi Intel® Core™ 2 Quad iþlemci

Intel® Core™ 2 Duo iþlemci

Intel® Pentium® Dual-Core iþlemci

Intel® Celeron® iþlemci

Level 2 (L2) önbellek En az 512 KB'lik ardýþýk düzenli veri bloðu, sekiz 
yollu, küme iliþkili sonradan yazmalý SRAM

Bellek

Tür DDR2 SDRAM(667/800-MHz) 

Bellek konektörleri dört

Bellek kapasiteleri 512 MB, 1 GB veya 2 GB

Minimum bellek 512 MB

Maksimum bellek 4 GB (yalnýzca Inspiron 530) 8 GB (Inspiron 530a/530c)

Bilgisayar Bilgileri

Yonga kümesi G33/ICH9

RAID Desteði RAID 1 desteði (yerleþik)

DMA kanallarý yedi

Kesinti düzeyleri 24

BIOS mikrodevresi 
(NVRAM)

16 Mb (yalnýzca Inspiron 530) 8Mb (Inspiron 530a/530c)

NIC 10/100 iletiþim kapasitesine sahip tümleþik að 
arabirimi
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Görüntü

Tür Intel tümleþik video

Ses

Tür Realtek ALC888 (7.1 Kanal ses)

Geniþletme Veriyolu

Veriyolu türü PCI 2.3
PCI Express 1.0A
SATA 1.0 ve 2.0
USB 2.0

Veriyolu hýzý PCI: 133 MB/s

PCI Express:

x1 yuva çift yönlü hýzý - 500 MB/sn
x16 yuva çift yönlü hýzý - 8 GB/sn 

SATA: 1,5 Gbps ve 3,0 Gbps
USB: 480 Mbps yüksek hýz, 12 Mbps tam hýz, 1,2 Mbps 
düþük hýz

PCI

konektörler iki

konektör boyutu 124 pinli

konektör veri geniþliði 
(en çok)

32 bit

PCI Express

konektör bir x1

konektör boyutu 36 pinli

konektör veri geniþliði 
(en çok)

1 PCI Express hat

PCI Express

konektör bir x16

konektör boyutu 164 pin

konektör veri geniþliði 
(en çok)

16 PCI Express hat
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Sürücüler

Dýþarýdan 
ulaþýlabilenler:

bir 3,5 inç sürücü yuvasý (FlexBay)

iki 5,25 inç sürücü yuvasý

Ýçeriden ulaþýlabilenler iki 3,5 inç sürücü yuvasý

Kullanýlabilir sürücüler iki 3,5 inç Seri ATA sabit disk ve iki 5,25 inç Seri ATA 
CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW veya combo 
sürücü (isteðe baðlý)

bir adet 3,5 inç disket sürücü (isteðe baðlý) veya Medya 
Kart Okuyucusu (isteðe baðlý)

NOT: Disket sürücü yalnýzca Inspiron 530 modelinde 
desteklenmektedir. 

Konektörler

Harici konektörler:

Görüntü 15-hole konektörü

Að adaptörü RJ 45 konektörü

USB iki ön panel ve dört arka panel USB 2.0 uyumlu konektör

Ses 7.1 desteði için altý konektör

Sistem kartý konektörleri:

Seri ATA dört 7-pin konektör 

Dahili USB aygýtý iki 9 pinli konektör (yalnýzca bir flexbay aygýtýný destekler)

Disket sürücü bir 34 pinli konektör

Ýþlemci faný bir 4 pinli konektör

Kasa faný bir 3 pinli konektör

PCI 2.3 iki 124-pin konektör

PCI Express x1 bir 36 pinli konektör

PCI Express x16 bir 164 pinli konektör

Ön panel denetimi bir 9 pinli konektör

Ön panel USB bir 9 pinli konektör (bir konnektör iki USB baðlantý 
noktasýný destekler)
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Inspiron 530b/530d

Ön panel ses HDA 
baþlýðý

bir 9 pinli konektör

Ýþlemci bir 775 pinli konektör

Bellek dört 240 pinli konektör

Güç 12V bir 4 pinli konektör

Güç bir 24 pinli konektör

Ýþlemci

Ýþlemci tipi Intel® Core™ 2 Duo iþlemci

Intel® Pentium® Dual-Core iþlemci

Intel® Celeron® iþlemci

Level 2 (L2) önbellek En az 512 KB'lik ardýþýk düzenli veri bloðu, sekiz 
yollu, küme iliþkili sonradan yazmalý SRAM

Bellek

Tür DDR2 SDRAM(667/800-MHz) 

Bellek konektörleri iki

Bellek kapasiteleri 512 MB, 1 GB, 2 GB

Minimum bellek 512 MB

Maksimum bellek 4 GB 

Bilgisayar Bilgileri

Yonga kümesi G31/ICH7

RAID Desteði RAID YOK

DMA kanallarý yedi

Kesinti düzeyleri 24

BIOS mikrodevresi 
(NVRAM)

8 Mb

NIC 10/100 iletiþim kapasitesine sahip tümleþik að arabirimi

Konektörler (devamý)
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Görüntü

Tür Intel tümleþik video

Ses

Tür Realtek ALC662 (5.1 Kanal ses)

Geniþletme Veriyolu

Veriyolu türü PCI 2.3
PCI Express 1.0A
SATA 1.0 ve 2.0
USB 2.0

Veriyolu hýzý PCI: 133 MB/s

PCI Express:

x1 yuva çift yönlü hýzý - 500 MB/sn
x16 yuva çift yönlü hýzý - 8 GB/sn 

SATA: 1,5 Gbps ve 3,0 Gbps
USB: 480 Mbps yüksek hýz, 12 Mbps tam hýz, 1,2 Mbps 
düþük hýz

PCI

konektörler iki

konektör boyutu 124 pinli

konektör veri geniþliði 
(en çok)

32 bit

PCI Express

konektör bir x1

konektör boyutu 36 pinli

konektör veri geniþliði 
(en çok)

1 PCI Express hat

PCI Express

konektör bir x16

konektör boyutu 164 pin

konektör veri geniþliði 
(en çok)

16 PCI Express hat
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Sürücüler

Dýþarýdan 
ulaþýlabilenler:

bir 5,25 inç sürücü yuvasý

Ýçeriden ulaþýlabilenler bir 3,5 inç sürücü yuvasý

Kullanýlabilir sürücüler bir 3,5 inç Seri ATA sabit disk ve bir 5,25 inç Seri ATA 
CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, veya combo 
sürücü (isteðe baðlý)

bir Medya Kart Okuyucusu (isteðe baðlý)

Konektörler

Harici konektörler:

Görüntü 15-hole konektörü

Að adaptörü RJ 45 konektörü

USB iki ön panel ve dört arka panel USB 2.0 uyumlu konektör

Ses 5.1 desteði için üç konektör

Sistem kartý 
konektörleri:

Seri ATA iki 7-pin konektörü 

Dahili USB aygýtý bir 9 pinli konektör (yalnýzca bir flexbay aygýtýný destekler)

Disket sürücü YOK

Ýþlemci faný bir 4 pinli konektör

Kasa faný bir 3 pinli konektör

PCI 2.3 iki 124-pin konektörü

PCI Express x1 bir 36 pinli konektör

PCI Express x16 bir 164 pinli konektör

Ön panel denetimi bir 9 pinli konektör

Ön panel USB bir 9 pinli konektör (bir konektör iki USB baðlantý 
noktasýný destekler)

Ön panel ses HDA 
baþlýðý

bir 9 pinli konektör

Ýþlemci bir 775 pinli konektör
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Inspiron 530/530a/530b/530c/530d

Bellek dört 240 pinli konektör

Güç 12V bir 4 pinli konektör

Güç bir 24 pinli konektör

Denetimler ve 
Iþýklar

Bilgisayarýn önü:

Güç düðmesi basma düðmesi

Güç ýþýðý mavi ýþýk — Uyku durumunda yanýp söner, açýk durumunda 
kesintisiz yanar.

sarý ýþýk — Yanýp sönen sarý ýþýk, sistem kartýnda bir sorun 
olduðunu belirtir. Sistem baþlatýlmadýðýnda kesintisiz yanan 
sarý ýþýk, sistem kartýnýn baþlatýlamadýðýný belirtir. Bu sistem 
kartý veya güç kaynaðý sorunu olabilir (bkz. "Güç Sorunlarý" 
sayfa 77).

Sürücü etkinlik 
ýþýðý

mavi ýþýk — Yanýp sönen mavi ýþýk bilgisayarýn SATA sabit 
sürücüsünden veya CD/DVD'den veri okuduðunu veya 
yazdýðýný belirtir.

Bilgisayarýn arkasý: 

Baðlantý 
bütünlüðü ýþýðý 
(tümleþik að 
baðdaþtýrýcýsýnda)

yeþil ýþýk — Að ve bilgisayar arasýnda iyi bir baðlantý 
mevcuttur.

kapalý (ýþýk yok) — Bilgisayar aðla fiziksel bir baðlantý 
algýlayamadý.

Að etkinliði ýþýðý 
(tümleþik að 
baðdaþtýrýcýsýnda)

sarý yanýp sönen ýþýk — Að ve bilgisayar arasýnda iyi bir 
baðlantý mevcuttur. 

Konektörler (devamý)
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Güç

DC güç kaynaðý:

Vat Deðeri 300 W

350 W (Intel® Core™ 2 Quad iþlemciye sahip 
bilgisayarlar için)

Maksimum ýsý 
daðýtýmý

162 W

188 W (Intel® Core™ 2 Quad iþlemciye sahip 
bilgisayarlar için)

NOT: Isý daðýtýmý güç kaynaðýnýn vat deðeriyle hesaplanýr. 

Voltaj (önemli voltaj 
ayarlarýyla ilgili 
bilgiler için Ürün Bilgi 
Kýlavuzunda yer alan 
emniyet talimatlarýna 
bakýn)

115/230 Vac, 50/60 Hz, 7A/ 4A 

90~135 Vac / 180~265 Vac, 50/60 Hz, 7A/4A 
(Yalnýzca Japonya)

Düðme pil 3-V CR2032 lityum, yassý pil 

Fiziksel

Yükseklik 36,2 cm (14,2 inç)

Geniþlik 17,0 cm (6,7 inç)

Derinlik 43,5 cm (17,1 inç)

Aðýrlýk 12,7 kg (28,0 lb)

Ortam

Sýcaklýk:

Çalýþma 10° – 35°C (50° – 95°F)

Depolama -40° – 65°C (-40° – 149°F)

Baðýl Nem %20 – %80 (yoðuþmasýz)
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Sistem Kurulumu

Genel Bakýþ
Sistem kurulumunu aþaðýdaki gibi kullanabilirsiniz: 

• Bilgisayarýnýza herhangi bir donaným ekledikten veya bir donanýmý 
deðiþtirdikten ya da çýkardýktan sonra sistem yapýlandýrma bilgilerini 
deðiþtirmek için.

• Kullanýcý parolasý gibi kullanýcý tarafýndan belirlenebilen bir seçeneði 
deðiþtirmek için.

• Geçerli bellek miktarýný okumak veya takýlý sabit sürücü türünü 
ayarlamak için.

Sistem kurulumunu kullanmadan önce ileride kullanmak üzere sistem 
kurulumu ekran bilgilerini bir yere not etmeniz önerilir.

 DÝKKAT: Uzman bir bilgisayar kullanýcýsý deðilseniz, bu program ayarlarýný 
deðiþtirmeyin. Bazý deðiþiklikler bilgisayarýnýzýn doðru çalýþmamasýna neden olabilir. 

Maksimum 
titreþim:

Çalýþma 0,0002 G2/Hz'de 5 ila 350 Hz

Depolama 0,001 ila 0,01 G2/Hz'de 5 ila 500 Hz

Maksimum 
sarsýntý:

Çalýþma 2 msn darbe süresiyle 40 G +/- %5 +/- %10 
(20 inç/sn [51 cm/sn] deðerine eþ deðer)

Depolama 2 msn darbe süresiyle 105 G +/- %5 +/- %10 
(50 inç/sn [127 cm/sn] deðerine eþ deðer)

Yükseklik:

Çalýþma -15,2 – 3,048 m (-50 – 10,000 ft)

Depolama -15,2 – 10,668 m (-50 – 35,000 ft)

Havadan geçen 
madde düzeyi 

ISA-S71.04-1985 ile tanýmlanan biçimde G2 veya düþük

Ortam (devamý)
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Sistem Kurulumuna Girme
1 Bilgisayarýnýzý açýn (veya yeniden baþlatýn).

2 Mavi DELL™ logosu görüntülendiðinde, F2 isteminin görünüp 
görünmediðine dikkat etmeniz gerekir.

3 F2 istemi görüntülendikten hemen sonra, <F2> düðmesine basýn.

 NOT: F2 istemi klavyenin baþlatýlmýþ olduðunu belirtir. Bu istem çok hýzlý bir þekilde 
görünebilir, bu nedenle görünmesini dikkatle bekleyin ve sonra <F2>'ye basýn. Ýstemde 
bulunulmadan önce <F2>'ye basarsanýz, bu tuþ vuruþu kaybolur.

4 Fazla uzun süre beklediyseniz ve iþletim sistemi logosu görünürse, 
Microsoft® Windows® masaüstünü görene kadar bekleyin. Bu durumda 
bilgisayarýnýzý kapatýn (bkz. "Bilgisayarý Kapatma" sayfa 106) ve yeniden 
deneyin.

System Setup Ekranlarý

Sistem kurulum ekranýnda bilgisayarýnýz için geçerli veya deðiþtirilebilir 
yapýlandýrma bilgileri görüntülenir. Ekrandaki bilgiler üç alana 
bölünmüþtür: Seçenekler listesi, etkin seçenekler alaný ve tuþ iþlevleri.

System Info (Sistem Bilgileri) Öðeyle Ýlgili Yardým 

Options List 
(Seçenekler Listesi) 
— Bu alan sistem 
ayar penceresinin 
sol tarafýnda 
görünür. Bu alan 
bilgisayarýnýzýn 
yapýlandýrmasýný 
tanýmlayan takýlý 
donaným, güç 
tasarrufu ve 
güvenlik özellikleri 
gibi özelliklerini 
listeleyen 
kaydýrýlabilir bir 
listedir.

Seçenek Alaný — 
Yukarý ve aþaðý ok 
tuþlarýný kullanarak 
listeyi yukarý veya aþaðý 
kaydýrýn. Bir seçenek 
vurgulandýðýnda, 
Seçenek Alaný seçenek 
hakkýnda ayrýntýlý 
bilgiler ile geçerli ve 
kullanýlabilir ayarlarý 
görüntülenir.

Bu alan her seçenek 
hakkýnda bilgi içerir. Bu 
alanda geçerli 
ayarlarýnýzý 
görüntüleyebilir ve 
ayarlarýnýzda 
deðiþiklikler 
yapabilirsiniz.

Bir seçeneði 
vurgulamak için sað ve 
sol ok tuþlarýný 
kullanýn. Seçimi etkin 
hale getirmek için 
<Enter>'a basýn.

Tuþ Fonksiyonlarý — Bu alan ekranýn alt kýsmýnda görüntülenir. Aktif 
sistem ayar alaný içerisinde tuþlarý ve fonksiyonlarýný listeler.
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System Setup Seçenekleri

 NOT: Bilgisayarýnýza ve takýlý aygýtlara baðlý olarak, bu bölümde listelenen öðeler tam 
olarak listelenen þekilde görünebilir veya görünmeyebilir.

System Info (Sistem Bilgileri)

BIOS Info 
CPU Bilgileri)

BIOS sürüm numarasýný ve tarih bilgilerini gösterir.

Service Tag 
(Servis Etiketi)

Bilgisayarýn servis etiketini gösterir.

CPU Info 
(BIOS Bilgileri)

Bilgisayar iþlemcisinin Hyper-Threading özelliðini 
destekleyip desteklemediðini belirtir ve iþlemci veri yolu 
hýzýný, iþlemci kimliðini, saat hýzýný ve L2 önbelleði listeler.

Bellek Bilgisi Kurulu bellek miktarýný, bellek hýzýný, kanal modunu 
(çiftli veya tekli) ve kurulu bellek tipini belirtir.

Standard CMOS Features (Standart CMOS Özellikleri)

Date/Time
(Tarih/Saat)

Geçerli tarih ve zaman ayarlarýný görüntüler. Tarih 
(ay:gün:yýl)

SATA Info 
(SATA Bilgileri)

Sistemde entegre olan SATA sürücülerini görüntüler 
(SATA-0; SATA-1; SATA-2; SATA-3; SATA-4; SATA-5)

SATA HDD Auto-
Detection (SATA HDD 
Otomatik Algılama)

Otomatik, sabit sürücünün takýlý olduðu SATA 
konektörünü saptar.

Capacity(Kapasite) Tüm SATA aygýtlarýnýn birleþik kurulu kapasitesi.

Drive A (Sürücü A) Yok; 1,44M, 3,5 inç (varsayýlan þekilde 1,44M, 3,5 inç)

Halt On (Durma) Tüm Hatalar; Tümü, Klavye dýþýnda (Tümü, Klavye dýþýnda).

Advanced BIOS Features (Gelişmiş BIOS Özellikleri)

CPU Feature 
(CPU Özelliği)

• Limit CPUID Value (Sýnýr CPUID Deðeri)—Etkin; Devre 
dýþý (Varsayýlan: Devre dýþý)

• Execute Disable Bit (Devre Dýþý Biti Yürütme)—Etkin; 
Devre Dýþý (Varsayýlan: Etkin)

• Virtualization Technology (Sanallaþtýrma Teknolojisi)—
Etkin; Devre Dýþý (Varsayýlan: Etkin)

• Core Multi-Processing (Çekirdek Çoklu Ýþleme)—
Etkin; Devre Dýþý (Varsayýlan: Etkin)

Boot Up NumLock 
(NumLock'u 
Başlatma)

Kapalý; Açýk (Varsayýlan: Açýk)
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Boot Device Configuration (Önyükleme Aygıtı Yapılandırması)

Removable Device 
Priority 
(Çıkarılabilir 
Aygıt Önceliği)

USB disket sürücüleri gibi çýkarýlabilir aygýtlarýn aygýt 
önceliðini ayarlamak için kullanýlýr. Görüntülenen 
öðeler, baðlý olan çýkarýlabilir aygýtlara göre dinamik 
olarak güncellenir.

Hard Disk Boot 
Priority (Sabit 
Disk Önyükleme 
Önceliği)

Sabit sürücülerin aygýt önceliðini ayarlamak için 
kullanýlýr. Görüntülenen öðeler algýlanan sabit disklere 
göre dinamik olarak güncelleþtirilir.

First Boot Device 
(İlk Önyükleme 
Aygıtı)

Çýkartýlabilir; Sabit Disk; CDROM; USB-CDROM; 
Legacy LAN (Kalýt LAN); Devre Dýþý (Varsayýlan: 
Çýkartýlabilir)

Second Boot Device 
(İkinci Önyükleme 
Aygıtı)

Çýkartýlabilir; Sabit Disk; CDROM; USB-CDROM; Legacy 
LAN (Kalýt LAN); Devre Dýþý (Varsayýlan: Sabit Disk)

Third Boot Device 
(Üçüncü Önyükleme 
Aygıtı)

Çýkartýlabilir; Sabit Disk; CDROM; USB-CDROM; Legacy 
LAN (Kalýt LAN); Devre Dýþý (Varsayýlan: CD-ROM)

Boot Other Device 
(Başka Aygıttan 
Önyükleme Yap)

Etkin; Devre Dýþý (Varsayýlan: Devre Dýþý)

Advanced Chipset Features (İleri Mikro Devre Seti Özellikleri)

Init Display First 
(Önce Ekranı Başlat)

PCI Yuvasý, Yerleþik (Varsayýlan: PCI Yuvasý)

Video Memory Size 
(Video Bellek Boyutu)

1 MB, 8 MB (Varsayýlan: 8 MB)

DVMT Mode (DVMT Modu) FIXED; DVMT (varsayýlan, DVMT)

DVMT/FIXED Memory 
Size (DVMT/FIXED 
Bellek Boyutu)

128 MB, 256 MB Maks. (varsayýlan, 128 MB)

Integrated Peripherals (Tümleşik Çevre Birimleri)

USB Aygıt Ayarı • USB Denetleyicisi—Etkin veya Devre Dýþý (Varsayýlan: 
Etkin)

• USB Çalýþma Modu—Yüksek Hýzlý; Tam/Düþük Hýzlý 
(Varsayýlan: Yüksek Hýzlý)

Onboard FDC 
Controller (Yerleşik 
FDC Denetleyicisi)

Etkin veya Devre Dýþý (Varsayýlan: Etkin)

Onboard Audio 
Controller (Yerleşik 
Ses Denetleyicisi)

Etkin veya Devre Dýþý (Varsayýlan: Etkin)
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Önyükleme Sýrasý
Bu özellik aygýtlar için önyükleme sýrasýný deðiþtirmenizi saðlar.

Seçenek Ayarlarý

• Diskette Drive (Disket Sürücü) — Bilgisayar disket sürücüden 
önyüklemeye çalýþýr. Sürücüdeki disket önyüklenebilir deðilse, 
sürücüde disket yoksa veya bilgisayarda bir disket sürücü takýlý 
deðilse, bilgisayar bir hata mesajý oluþturur.

• Hard Drive (Sabit Sürücü) — Bilgisayar birincil sabit sürücüden 
önyüklemeye çalýþýr. Sürücüde iþletim sistemi yoksa, bilgisayar bir 
hata mesajý oluþturur.

• CD Drive (CD Sürücü) — Bilgisayar CD sürücüden önyüklemeye 
çalýþýr. Sürücüde CD yoksa veya CD'de iþletim sistemi yoksa, bilgisayar 
bir hata mesajý oluþturur.

Onboard LAN 
Controller (Yerleşik 
LAN Denetleyicisi)

Etkin veya Devre Dýþý (Varsayýlan: Etkin)

Onboard LAN Boot 
ROM (Yerleşik LAN 
Önyükleme ROM'u)

Etkin veya Devre Dýþý (Varsayýlan: Devre Dýþý)

SATA Modu IDE; RAID (Varsayýlan: IDE)
NOT: Yalnýzca Inspiron 530, 530a ve 530c modellerine 
uygulanabilir.

Power Management Setup (Güç Yönetimi Ayarı)

ACPI Suspend Type 
(ACPI Askıya Alma 
Türü)

S1(POS); S3(STR) (Varsayýlan: S3(STR))

Remote Wake Up 
(Uzaktan Uyandırma)

Açýk; Kapalý (Varsayýlan: Açýk)

Auto Power On 
(Otomatik Başlatma)

Etkin; Devre Dýþý (Varsayýlan: Devre Dýþý)

Otomatik Başlatma 
Tarihi

0

Otomatik Başlatma 
Saati

0:00:00

AC Recovery (AC 
Kurtarma)

Kapalý; Açýk; Son (Varsayýlan: Kapalý)
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• USB Flash Device (USB Flash Aygýtý) — Bellek aygýtýný bir USB portuna 
takýn ve bilgisayarý yeniden baþlatýn. Ekranýn sað üst köþesinde F12 = 
Boot Menu (Önyükleme Menüsü) göründüðünde <F12> 
tuþuna basýn. BIOS aygýtý algýlar ve USB flash seçeneðini önyükleme 
menüsüne ekler.

 NOT: USB aygýtýndan önyükleme yapmak için aygýtýn önyüklenebilir olmasý gerekir. 
Aygýtýn önyüklenebilir olduðundan emin olmak için aygýtýn belgelerini kontrol edin.

Geçerli Önyükleme için Önyükleme Sýrasýný Deðiþtirme

Bu özelliði örneðin, Drivers and Utilities (Sürücüler ve Yardýmcý 
Programlar)  Dell Diagnostics programýný çalýþtýrabilmeniz için bilgisayarýn 
CD sürücüsünden önyükleme yapmasýný ayarlamak ama taný testleri 
tamamlandýðýnda bilgisayarýn sabit sürücüden önyüklemesini seçmek için 
kullanabilirsiniz. Bu özelliði ayrýca bilgisayarýnýzý disket sürücü, bellek 
anahtarý veya CD-RW sürücü gibi bir USB aygýtýndan yeniden baþlatmak 
istediðinizde de kullanabilirsiniz.

 NOT: USB disket sürücüsünden önyükleme yapýyorsanýz, öncelikle sistem kurulumunda 
disket sürücüyü OFF (Kapalý) olarak ayarlamanýz gerekir (bkz. sayfa 187).

1 Bir USB aygýtýndan önyükleme yapacaksanýz USB aygýtýný bir USB 
konektörüne baðlayýn.

2 Bilgisayarýnýzý açýn (veya yeniden baþlatýn).

3 Ekranýn sað üst köþesinde F2 = Setup (Kurulum) F12 = Boot 
Menu (Önyükleme Menüsü) göründüðünde <F12> tuþuna basýn.

Fazla uzun bir süre beklediyseniz ve iþletim sistemi logosu görünürse, 
Microsoft Windows masaüstünü görene kadar bekleyin. Ardýndan 
bilgisayarýnýzý kapatýn ve yeniden deneyin.

Mevcut tüm önyükleme aygýtlarýný listeleyen Boot Device Menu 
(Önyükleme Aygýtý Menüsü) görünür. Her bir aygýtýn yanýnda bir 
numara vardýr. 

4 Menünün alt kýsmýnda, yalnýzca geçerli önyükleme için kullanýlacak 
aygýtýn numarasýný girin.

Örneðin bir USB bellek anahtarýndan önyükleme yapýlacaksa, USB 
Flash Device (USB Flash Aygýtý) seçeneðini iþaretleyin ve <Enter> 
tuþuna basýn.

 NOT: USB aygýtýndan önyükleme yapmak için aygýtýn önyüklenebilir olmasý gerekir. 
Aygýtýn önyüklenebilir olduðundan emin olmak için aygýtýn belgelerini kontrol edin.
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Gelecekteki Önyüklemeler için Önyükleme Sýrasýný Deðiþtirme

1 Sistem kurulumuna girin (bkz. "Sistem Kurulumuna Girme" sayfa 188).

2 Boot Device Configuration (Önyükleme Aygýtý Yapýlandýrma) menü 
seçeneðini vurgulamak için ok tuþlarýný kullanýn ve menüye eriþmek 
için <Enter> tuþuna basýn.

 NOT: Eski haline döndürebilmek için geçerli önyükleme sýrasýný not edin.

3 Aygýt listesinde ilerlemek için yukarý ya da aþaðý ok tuþlarýna basýn.

4 Aygýtýn önyükleme önceliðini deðiþtirmek için artý (+) veya eksi (–) 
tuþlarýna basýn.

Unutulmuþ Parolalarý Temizleme
 UYARI: Bu bölümde belirtilen yordamlardan herhangi birine baþlamadan önce Ürün 

Bilgileri Kýlavuzu'nda bulunan güvenlik yönergelerine uyun.

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümünde bulunan yordamlarý izleyin.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Sistem kartýndaki 2 pinli parola konektörünü (PSWD) bulun. 

 NOT: Parola konektörünün yeri sisteme göre deðiþiklik gösterebilir.

Inspiron 530
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Inspiron 530a

Inspiron 530b

1 2 3

1 2 3
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Inspiron 530c

Inspiron 530d

4 2 pinli anahtar fiþini 2 ve 3 pinlerinden çýkarýn ve 1 ve 2 pinlerine takýn.

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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5 Parolanýn temizlenmesi için yaklaþýk beþ saniye bekleyin. 

6 1 ve 2 pinlerinden 2 pinli anahtar fiþini çýkarýn ve parola özelliðini 
etkinleþtirmek için 2 ve 3 pinlerine yeniden yerleþtirin.

7 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz. "Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" 
sayfa 176).

 DÝKKAT: Að kablosu takmak için önce að aygýtýna takýn ve ardýndan bilgisayara takýn.

8 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarý elektrik prizine baðlayýn ve bunlarý açýn.

CMOS Ayarlarýný Sýfýrlama
 UYARI: Bu bölümde belirtilen yordamlardan herhangi birine baþlamadan önce Ürün 

Bilgileri Kýlavuzu'nda bulunan güvenlik yönergelerine uyun.

1 "Baþlamadan Önce" sayfa 105 bölümündeki yordamlarý izleyin.

 NOT: CMOS ayarýný sýfýrlamak için bilgisayarýn elektrik prizinden çýkarýlmasý 
gerekir.

2 Bilgisayarýn kapaðýný çýkarýn (bkz. "Bilgisayar Kapaðýný Çýkarma" 
sayfa 107).

3 Geçerli CMOS ayarlarýný sýfýrlama:

a Bilgisayarýnýzýn modeline göre sistem kartý üzerinde yer alan 3 pinli 
CMOS anahtarýnýn (CLEAR CMOS) yerini belirleyin:

• "Inspiron 530" sayfa 193

• "Inspiron 530a" sayfa 194

• "Inspiron 530b" sayfa 194

• "Inspiron 530c" sayfa 195

• "Inspiron 530d" sayfa 195

b CMOS anahtarý (CLEAR CMOS) 2 ve 3 pinlerinden anahtar fiþini 
çýkarýn.

c Anahtar fiþini CMOS anahtarýnýn (CLEAR CMOS) 1. ve 2. pinine 
yerleþtirin ve yaklaþýk beþ saniye bekleyin.

d Anahtar soketini çýkarýn ve CMOS anahtarýný pin 2 ve 3'e yeniden 
yerleþtirin (CLEAR CMOS).
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4 Bilgisayarýn kapaðýný takýn (bkz."Bilgisayarýn Kapaðýný Takma" sayfa 176).

 DÝKKAT: Að kablosu takmak için önce að baðlantý noktasýna veya aygýtýna takýn ve 
ardýndan bilgisayara takýn.

5 Bilgisayarýnýzý ve aygýtlarý elektrik prizine baðlayýn ve bunlarý açýn.

BIOS'u Sýfýrlama
Güncelleþtirme yayýnlandýðýnda veya sistem kartý deðiþtirilirken BIOS'un 
sýfýrlanmasý gerekebilir.

1 Bilgisayarý açýn.

2 Bilgisayarýnýzýn BIOS güncelleþtirme dosyasýný support.dell.com 
adresindeki Dell Support web sitesinde bulun.

3 Dosyayý karþýdan yüklemek için Þimdi Yükle'yi týklatýn.

4 Export Compliance Disclaimer (Ýhracat Uyumluluðu Yasal Uyarý) 
penceresi görünürse, Yes, I Accept this Agreement (Evet, bu Anlaþmayý 
Kabul Ediyorum) seçeneðini týklatýn.

Dosya Yükleme penceresi açýlýr.

5 Bu programý diske kaydet'i ve Tamam'ý týklatýn.

Kayýt Yeri penceresi açýlýr.

6 Kayýt Yeri menüsünü görmek için Masaüstü'nü seçin ve ardýndan 
Kaydet'i týklatýn.

Dosya masaüstünüze yüklenir.

7 Yükleme Tamamlandý penceresi açýldýðýnda Kapat'ý týklatýn.

Dosya simgesi masaüstünüzde görünür ve yüklenen BIOS 
güncelleþtirme dosyasýyla ayný ada sahiptir.

8 Masaüstündeki dosya simgesini çift týklatýn ve ekrandaki yönergeleri 
izleyin.
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Bilgisayarýnýzý Temizleme
 UYARI: Bu bölümde belirtilen yordamlardan herhangi birine baþlamadan önce Ürün 

Bilgileri Kýlavuzu'nda bulunan güvenlik yönergelerine uyun.

Bilgisayar, Klavye ve Monitör

 UYARI: Bilgisayarýnýzý silmeden önce, bilgisayarýn fiþini elektrik prizinden çýkartýn. 
Bilgisayarýnýzý su ile nemlendirilmiþ yumuþak bir bezle temizleyin. Yanýcý maddeler 
içerebilecek sývý veya sprey temizleyiciler kullanmayýn.

• Bilgisayarýnýzdaki yuvalar ve deliklerdeki ve klavyedeki tuþlarýn arasýndaki 
tozlarý almak için fýrça aksesuarlý bir elektrikli süpürge kullanýn.

 DÝKKAT: Ekraný sabunlu ya da alkollü sývýlarla silmeyin. Bunu yaptýðýnýzda parlamayý 
önleyen kaplama hasar görebilir.

• Monitör ekranýný temizlemek için yumuþak, temiz bir bezi suyla 
hafifçe ýslatýn. Mümkünse monitörün antistatik kaplamasýna uygun 
özel bir ekran temizleme bezi ya da sývýsý kullanýn.

• Klavye, bilgisayar ve monitörün plastik parçalarýný, üç kýsým su ve bir 
kýsým bulaþýk deterjaný çözeltisiyle nemlendirilmiþ yumuþak bir 
temizleme beziyle silin.

 DÝKKAT: Bezi ýslatmayýn ya da bilgisayarýnýzýn ya da klavyenizin içine su damlamasýna 
izin vermeyin.

Fare
Ekran imleciniz atlama yapýyorsa veya anormal þekilde hareket ediyorsa, 
fareyi temizleyin. Optik olmayan bir farenin temizlenmesi:

1 Farenizin altýndaki sabitleme halkasýný saatin tersi yönünde çevirin ve 
ardýndan bilyeyi çýkarýn.

2 Bilyeyi temiz ve tiftiksiz bir bezle silin.

3 Tozun ve tiftiklerin çýkmasýný saðlamak için bilye yuvasýna dikkatlice 
üfleyin.

4 Bilye yuvasýndaki dönen çubuklar kirlenmiþse, izopropil alkolle 
nemlendirilmiþ pamuklu çubukla temizleyin.

5 Çubuklar kanallarýnýn içinde kaymýþ ve düz durmuyorsa, yerlerine, 
kanallarýn içine oturtun. Pamuk liflerinin silindirlerde kalmamasýna 
özen gösterin.

6 Bilyeyi ve sabitleme halkasýný yerlerine yerleþtirin ve sabitleme 
halkasýný yerine kilitlenene kadar saat yönünde çevirin.
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Disket Sürücü (Ýsteðe Baðlý)

 DÝKKAT: Sürücü baþlýklarýný pamuk parçasýyla temizlemeye çalýþmayýn. Yanlýþlýkla 
baþlýklarýn hizalamasýný bozabilir ve sürücünün çalýþmamasýna neden olabilirsiniz.

 NOT: Disket sürücü tüm modellerde bulunmayabilir.

Disket sürücünüzü piyasada satýlan temizlik setlerini kullanarak temizleyin. 
Bu setler normal çalýþma sýrasýnda biriken maddeleri temizlemek için 
önceden iþleme tabi tutulmuþ disketler içerir.

CD ve DVD'ler

 DÝKKAT: CD/DVD sürücüsündeki lensi temizlemek için her zaman sýkýþtýrýlmýþ hava 
kullanýn ve sýkýþtýrýlmýþ havalý ürünle birlikte verilen yönergelere uyun. Sürücüdeki lense 
asla dokunmayýn.

CD veya DVD'lerinizin yürütme kalitesinde atlama gibi sorunlar fark 
ederseniz, diskleri temizlemeyi deneyin.

1 Diski dýþ kenarýndan tutun. Ayrýca orta deliðin iç kenarýna da 
dokunabilirsiniz.

 DÝKKAT: Yüzeyin hasar görmesini önlemek için disk üzerini dairesel hareketlerle 
silmeyin.

2 Yumuþak ve tiftiksiz bir kumaþ kullanarak, diskin alt kýsmýný (etiketsiz 
taraf) diskin merkezinden dýþ kenarýna doðru düz bir çizgide hafifçe silin.

Ýnatçý lekeler için, su ya da suda çözülmüþ sabunlu su kullanmayý 
deneyin. Ayrýca piyasada disk temizliði için satýlan ürünleri alabilir ve 
toz, parmak izi ve çizilmelere karþý belli bir ölçüde koruma 
saðlayabilirsiniz. CD'ler için temizlik ürünlerini DVD'lerde de güvenle 
kullanabilirsiniz.

Dell Teknik Destek Politikasý (Yalnýzca ABD)
Teknisyen destekli teknik destek, müþterinin sorun giderme iþlemine 
katýlmasýný ve yardýmcý olmasýný gerektirir ve iþletim sisteminin, yazýlým 
programlarýnýn ve donaným sürücülerinin Dell'in sevk ettiði sýradaki 
orijinal varsayýlan yapýlandýrma ayarlarýna getirilmesini, ayný zamanda 
bilgisayar ve Dell tarafýndan yüklenen donanýmýn düzgün çalýþtýðýnýn 
doðrulanmasýný saðlar. Bu teknisyen destekli teknik desteðe ek olarak, 
support.dell.com adresinde çevrimiçi teknik destek mevcuttur. Ek teknik 
destek seçenekleri satýn alýnabilir. 
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Dell, bilgisayar ve "Dell tarafýndan yüklenmiþ" yazýlým ve çevre birimleri1 
için sýnýrlý teknik destek saðlar. Satýn alýnan ve/veya Dell Yazýlým ve Çevre 
Birimleri, Readyware ve Custom Factory Integration2 ile yüklenenler 
dahil olmak üzere, üçüncü taraf yazýlým ve çevre birimleri desteði orijinal 
üretici tarafýndan saðlanýr.

1 Onarým hizmetleri, sýnýrlý garantinizin hüküm ve koþullarýna ve bilgisayarla birlikte satýn 
alýnan sýnýrlý garanti ve isteðe baðlý destek hizmeti sözleþmesine uygun olarak saðlanýr.

2 Custom Factory Integration (CFI) projesinde yer alan tüm standart Dell bileþenleri, bilgisa-
yarýnýz için standart sýnýrlý Dell garantisinin kapsamýndadýr. Ancak Dell, bilgisayarýn servis 
sözleþmesi süresince CFI ile eklenen tüm standart olmayan üçüncü taraf donaným 
bileþenleri için parça deðiþtirme programý da dahil etmiþtir.

"Dell tarafýndan yüklenen" Yazýlým ve Çevre Birimlerinin Tanýmý
Dell tarafýndan yüklenen yazýlým, iþletim sistemini ve üretim sürecinde 
bilgisayara yüklenen bazý yazýlým programlarýný (Microsoft® Office, 
Norton Antivirus vb.) kapsar.

Dell tarafýndan yüklenen çevre birimleri dahili ek kartlarý, Dell marka 
modül yuvasýný ya da PC Card aksesuarlarýný içerir. Ayrýca Dell marka 
monitörler, klavyeler, fareler, hoparlörler, telefon modemleri için 
mikrofonlar, yerleþtirme aygýtlarý/baðlantý noktasý eþleyicileri, að ürünleri 
ve tüm ilgili kablolar dahildir.

"Üçüncü Taraf" Yazýlým ve Çevre Birimlerinin Tanýmý
Üçüncü þahýslara ait yazýlým ve çevre birimleri, Dell tarafýndan ancak Dell 
markasý olmadan satýlan çevre birimlerini, aksesuarlarý veya yazýlým 
programlarýný (yazýcýlar, tarayýcýlar, kameralar, oyunlar vb.) içerir. Tüm 
üçüncü taraf yazýlým ve çevre birimleri desteði, ürünün orijinal üreticisi 
tarafýndan saðlanýr.

FCC Bildirimi (Sadece ABD)

FCC Sýnýf B
Bu donaným radyo frekansý enerjisi üretir, kullanýr ve yayabilir ve 
üreticinin yönerge kýlavuzuna kurulmamasý ve kullanýlmamasý 
durumunda, radyo ve televizyon sinyali alýmlarýnda giriþime neden 
olabilir. Bu ekipman test edilmiþ ve FCC Kurallarý 15. Maddesine göre bir 
Sýnýf B dijital aygýt için sýnýrlara uyduðu görülmüþtür.
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Bu aygýt FCC kurallarýnýn 15. Maddesine uyar. Çalýþtýrma aþaðýdaki iki 
koþula tabidir: 

1 Bu aygýt zararlý parazitlere yol açamaz.

2 Bu aygýt istenmeyen çalýþmaya yol açabilecek parazitler dahil alýnan 
bütün parazitleri kabul etmelidir. 

 DÝKKAT: FCC yönetmelikleri, Dell Inc. tarafýndan açýkça onaylanmamýþ deðiþiklik veya 
modifikasyonlarýn bu donanýmý kullanma yetkinizi geçersiz kýlabileceðini belirtmektedir.

Bu sýnýrlamalar bir konut kurulumunda zararlý parazitlere karþý makul 
koruma saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Ancak belli bir kurulumda parazitin 
olmayacaðý garanti deðildir. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyali 
alýmlarýnda zararlý giriþime neden oluyorsa (bunu cihazý açýp kapatarak 
saptayabilirsiniz), giriþimi aþaðýdaki önlemlerin biri veya birkaçýyla 
gidermeyi denemeniz önerilir: 

• Alýcý antenin yönünü deðiþtirin.

• Sistemin alýcýya göre yerini deðiþtirin.

• Sistemi alýcýdan uzaklaþtýrýn.

• Sistemi farklý bir fiþe takýn böylelikle sistem ve alýcý farklý devreler 
üzerinde olur. 

Gerekirse, ek öneriler için bir Dell Inc. temsilcisine ya da deneyimli bir 
radyo/televizyon teknisyenine danýþýn.

Aþaðýdaki bilgiler, bu belgenin kapsadýðý aygýt veya aygýtlar için FCC 
yönetmeliklerine uygun olarak saðlanmaktadýr:

 NOT: Diðer mevzuat bilgileri için size ait Ürün Bilgileri Kýlavuzu'na bakýn.

Ürün adý: Dell™ Inspiron™ 530 Serisi

Model numarasý: DCMF

Þirket adý: Dell Inc.
Uluslararasý Mevzuat Uyumluluðu ve Çevre Konularý
One Dell Way
Round Rock, TX 78682 ABD
512-338-4400
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Dell'e Baþvurma
 NOT: Etkin bir Internet baðlantýnýz yoksa, baþvuru bilgilerini satýþ faturanýzda, irsaliyede, 

fiþte veya Dell ürün kataloðunda bulabilirsiniz. 

Dell, çeþitli çevrimiçi ve telefonla destek ve servis seçenekleri saðlar. Bu 
servislerin kullanýlabilirliði ülkeye ve ürüne göre deðiþtiðinden, 
bulunduðunuz bölgede bazý hizmetler verilemiyor olabilir. Satýþ, teknik 
destek veya müþteri hizmeti konularýnda Dell'e baþvurmak için:

1 support.dell.com sitesini ziyaret edin.

2 Sayfanýn altýndaki Ülke/Bölge Seçin açýlan menüsünden ülkenizi veya 
bölgenizi seçin. 

3 Sayfanýn sol tarafýndaki Bizimle Baðlantý Kurun'u týklatýn.

4 Gereksiniminize uygun hizmet veya destek baðlantýsýný seçin.

5 Size en uygun Dell'e baþvurma yöntemini seçin.
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Sözlük

Bu sözlükteki terimler sadece bilgi amacýyla saðlanmaktadýr ve bu terimler 
sahip olduðunuz bilgisayarýn özelliklerini açýklayabilir veya açýklamayabilir.

A
AC — alternatif akým — AC adaptör güç kablosunu prize taktýðýnýzda bilgisayarýnýza 
güç saðlayan elektrik biçimi.

ACPI — geliþmiþ yapýlandýrma ve güç arabirimi — Microsoft® Windows® iþletim 
sistemlerinin bilgisayara takýlý her aygýt için ayrýlan elektrik gücünden tasarruf 
etmek üzere bilgisayarý bekleme veya hazýrda bekletme moduna geçirebilmesini 
saðlayan güç yönetimi özelliði.

AGP — hýzlandýrýlmýþ grafik baðlantý noktasý — Videoyla ilgili görevler için sistem 
belleðinin kullanýlabilmesini saðlayan ayrýlmýþ bir grafik baðlantý noktasý. AGP, 
video devreleri ve bilgisayar belleði arasýndaki daha hýzlý arabirim sayesinde 
pürüzsüz ve gerçek renkli video görüntüsü saðlar.

að baðdaþtýrýcýsý — Að yetenekleri saðlayan bir yonga. Bilgisayar sistem kartýnda 
bir að baðdaþtýrýcýsý içerebilir veya üzerine baðdaþtýrýcý olan bir PC Kartý içerebilir. 
Að baðdaþtýrýcýlarý NIC (að arabirimi denetleyici) olarak da anýlýr.

AHCI — Advanced Host Controller Interface (Geliþmiþ Ana Bilgisayar Denetleyici 
Arabirimi) — Depolama sürücüsünün Native Command Queuing (NCQ - Yerel 
Komut Kuyruða Alma) ve çalýþýrken takma gibi teknolojileri etkinleþtirebilmesini 
saðlayan SATA sabit sürücü Ana Bilgisayar denetleyici için arabirim.

akýllý kart — Ýçine bir iþlemci ve bellek yongalarý yerleþtirilen bir kart. Akýllý kartlar, akýllý 
kartlar için donatýlan bilgisayarlarda kullanýcý kimliðini doðrulamak için kullanýlabilir.

ALS — ortam ýþýðý algýlayýcý — Ekranýn parlaklýðýný denetleyebilmenizi saðlayan bir özellik.

ASF — uyarý standartlarý formatý — Donaným ve yazýlým uyarýlarýný bir yönetim 
konsoluna bildirmek için bir mekanizma tanýmlayan bir standart. ASF, platform 
ve iþletim sistemlerinden baðýmsýz olarak tasarlanmýþtýr.

aþýrý akým koruyucularý — Elektrik fýrtýnasý sýrasýnda oluþabilecek voltaj yükselmelerinin 
elektrik prizi aracýlýðýyla bilgisayara girmesini önler. Aþýrý akým koruyucularý, yýldýrým 
düþmelerine veya voltaj normal AC hattý voltaj seviyesinin yüzde 20 altýna düþtüðünde 
oluþabilen voltaj düþüklüklerine karþý koruma saðlamaz.

Að baðlantýlarý aþýrý akým koruyucularý ile korunamaz. Elektrikli fýrtýnalar sýrasýnda her 
zaman að kablosunu að konektöründen çýkarýn.
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aygýt — Bilgisayarýnýza takýlan veya baðlanan bir donaným (örneðin, disk sürücü, 
yazýcý veya klavye).

aygýt sürücüsü — Bkz. sürücü.

B
bekleme modu — Enerji tasarrufunda bulunmak için gerekli olmayan tüm 
bilgisayar iþlemlerini kapatan bir güç yönetim modu.

bellek — Bilgisayarýnýzýn içindeki bir geçici veri depolama alaný. Bellekteki 
veriler kalýcý olmadýðýndan, üzerinde çalýþýrken dosyalarýnýzý sýk sýk kaydetmenizi 
ve bilgisayarýnýzý kapatmadan önce dosyalarýnýzý her zaman kaydetmenizi 
öneririz. Bilgisayarýnýz RAM, ROM ve video belleði gibi farklý biçimlerde bellekler 
içerebilir. Bellek sözcüðü çoðu kez RAM ile eþanlamlý olarak kullanýlýr.

bellek adresi — Verilerin RAM'da geçici olarak depolandýðý belirli bir konum.

bellek eþleme— Bilgisayarýn açýlýþta fiziksel konumlara bellek adresleri atadýðý bir 
iþlem. Aygýtlar ve yazýlým daha sonra iþlemcinin eriþtiði bilgileri tanýmlar.

Bellek modülü — Bellek yongalarý içeren ve sistem kartýna takýlan küçük bir 
devre kartý.

beni oku dosyasý — Yazýlým paketi veya donaným ürünü ile birlikte saðlanan bir 
metin dosyasý. Beni oku dosyalarý genellikle yükleme bilgileri saðlar ve henüz 
belgelenmemiþ yeni ürün geliþtirmelerini veya düzeltmelerini açýklar.

BIOS — temel giriþ/çýkýþ sistemi — Bilgisayar donanýmý ve iþletim sistemi arasýnda 
bir arabirim görevi gören bir program (veya yardýmcý program). Bu ayarlarýn 
bilgisayarýnýz üstünde ne tür etkileri olduðunu bilmediðiniz sürece bunlarý 
deðiþtirmeyin. Ayrýca sistem kurulumu da denir.

biçimlendirme — Sürücüyü veya diski dosya depolama için hazýrlayan iþlem. Bir 
sürücü veya disk biçimlendirildiðinde, üzerindeki bilgiler kaybolur.

bildirim alaný — Windows görev çubuðunun, programlara ve saat, ses seviyesi 
denetimi ve yazdýrma durumu gibi bilgisayar iþlevlerine hýzlý eriþim saðlayan 
simgeler içeren bir bölümüdür. Ayrýca sistem tepsisi de denir.

bit — Bilgisayarýnýz tarafýndan yorumlanan en küçük veri birimi.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi — Kýsa mesafeli (9 mt [29 feet]) að iletiþim 
aygýtlarý için etkin aygýtlarýn birbirlerini otomatik olarak tanýmalarýný saðlayan bir 
kablosuz teknoloji standardý.

bölüm — Mantýksal sürücüler olarak bilinen ve sabit sürücüde bir veya birden 
çok mantýksal depolama alanýnýn atandýðý bir fiziksel depolama alaný. Her bölüm 
birden çok mantýksal sürücü içerebilir.
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bps — bit/saniye — Veri iletme hýzýný ölçmek için kullanýlan standart birim.

BTU — Ýngiliz ýsý birimi — Isý çýktý ölçüsü.

bayt — Bilgisayarýnýz tarafýndan kullanýlan temel veri birimi. Bir bayt genellikle 8 bite 
eþittir.

C
C — Santigrat — 0°'nin suyun donma noktasý ve 100°'nin ise kaynama noktasý 
olduðu bir ýsý ölçüm birimi.

CD-R — kaydedilebilir CD — CD'nin kaydedilebilir türü. Veriler CD-R'ye sadece 
bir kez kaydedilebilir. Kaydedildikten sonra veriler silinemez veya verilerin 
üzerine yazýlamaz.

CD-RW — yeniden yazýlabilir CD — CD'nin yeniden yazýlabilir türü. CD-RW 
diskine veriler yazýlabilir ve sonra silinip üzerine yazýlabilir (yeniden yazýlabilir).

CD-RW sürücü — CD'leri okuyabilen ve CD-RW (yeniden yazýlabilir CD'ler) ve 
CD-R kaydedilebilir CD'ler) disklere yazabilen bir sürücü. CD-RW disklere birçok 
kez yazabilirsiniz, ancak CD-R disklere sadece bir kez yazabilirsiniz.

CD-RW/DVD sürücüsü — Bazen birleþik sürücü olarak da adlandýrýlan, CD ve 
DVD'leri okuyabilen ve CD-RW (yeniden yazýlabilir CD'ler) ve CD-R 
(kaydedilebilir CD'ler) disklerine yazabilen bir sürücü. CD-RW disklere birçok 
kez yazabilirsiniz, ancak CD-R disklere sadece bir kez yazabilirsiniz.

COA — Orijinallik Sertifikasý — Bilgisayarýnýzýn üstündeki çýkartmada bulunan 
Windows alfasayýsal kod. Ayrýca Ürün Anahtarý veya Ürün Kimliði de denir.

CRIMM — süreklilik ram veriyolu hat içi bellek modülü — Bellek yongalarý olmayan 
ve kullanýlmayan RIMM yuvalarýný doldurmak için kullanýlan özel bir modül.

Ç
çift çekirdekli — Tek bir iþlemci paketinde iki fiziksel bilgi iþlem biriminin 
bulunduðu ve dolayýsýyla bilgi iþlem etkinliðinin ve ayný anda çok görev yapma 
yeteneðinin artýrýldýðý bir teknoloji.

çift ekran modu — Ekranýnýzýn uzantýsý olarak ikinci bir monitör kullanabilmenizi 
saðlayan bir ekran ayarý. Ayrýca geniþletilmiþ ekran modu olarak da anýlýr.

çözünürlük — Yazýcý tarafýndan oluþturulan veya bir ekranda görüntülenen bir 
görüntünün keskinliði ve netliði. Çözünürlük ne kadar yüksekse, görüntü de o 
kadar net olur.
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D
DDR SDRAM — çift veri hýzý SDRAM — Veri bloðu döngüsünü ikiye katlayarak 
sistem performansýný artýran bir SDRAM türü.

DDR2 SDRAM — çift veri hýzý 2 SDRAM — Bellek hýzýný 400 MHz'nin üstüne 
çýkarmak için 4-bit ön alma ve diðer mimari deðiþiklikleri kullanan bir DDR 
SDRAM türü.

DDR3 SDRAM — double-data-rate 3 SDRAM (çift veri hýzý 3 DSRAM)—bellek hýzýný 
800 MHz'in üzerine çýkarmak için 8 bit önindirme ve diðer mimari deðiþiklikleri 
kullanan bir DDR SDRAM türü.

Denetim Masasý — Ekran ayarlarý gibi iþletim sistemi ve donaným ayarlarýný 
deðiþtirebilmenizi saðlayan bir Windows yardýmcý programý.

denetleyici — Ýþlemci ve bellek veya iþlemci ve diðer aygýtlar arasýndaki veri 
aktarýmýný denetleyen bir yonga.

DIMM — çift hat içi bellek modülü — Sistem kartýndaki bellek modülüne 
baðlanan ve bellek yongalarý içeren bir devre kartý.

DIN konektörü — DIN (Deutsche Industrie-Norm) standartlarýna uygun, 
yuvarlak ve 6 pinli bir konektör; genellikle PS/2 klavye veya fare kablosu 
konektörlerini baðlamak için kullanýlýr.

disk þeritleme — Verileri birden çok disk sürücüsüne yaymak için kullanýlan bir 
teknik. Disk þeritleme disk deposundan veri alan iþlemleri hýzlandýrabilir. Disk 
daðýtma kullanan bilgisayarlar genellikle kullanýcýnýn veri birimi boyutunu ya da 
daðýtým geniþliðini seçmesine izin verir. 

DMA — doðrudan bellek eriþimi — RAM ve bir aygýt arasýndaki belirli veri 
aktarýmlarýnýn iþlemciyi atlamasýna izin veren bir kanal.

DMTF — Daðýtýlmýþ Yönetim Görev Gücü — Daðýtýlmýþ masaüstü, að, kurumsal 
ve Internet ortamlarý için yönetim standartlarý geliþtiren bir donaným ve yazýlým 
þirketleri konsorsiyumu.

DRAM — dinamik rasgele eriþim belleði — Kapasitörler içeren tümleþik devrelerde 
bilgi depolayan bir bellek.

DSL — Dijital Abone Hattý — Analog telefon hattý yoluyla sabit ve yüksek hýzlý 
Internet baðlantýsý saðlayan bir teknoloji. 

duvar kaðýdý — Windows masaüstündeki arka plan deseni veya resmi. Duvar 
kaðýdýnýzý Windows Denetim Masasý'ndan deðiþtirin. Ayrýca en sevdiðiniz resmi 
tarayabilir ve duvar kaðýdýnýz yapabilirsiniz.

DVD-R — kaydedilebilir DVD — DVD'nin kaydedilebilir türü. Veriler DVD-R'ye 
sadece bir kez kaydedilebilir. Kaydedildikten sonra veriler silinemez veya 
verilerin üzerine yazýlamaz.
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DVD+RW — yeniden yazýlabilir DVD — DVD'nin yeniden yazýlabilir türü. 
DVD+RW diskine veriler yazýlabilir ve sonra silinip üzerine yazýlabilir (yeniden 
yazýlabilir). (DVD+RW teknolojisi DVD-RW teknolojisinden farklýdýr.)

DVD+RW sürücüsü — DVD'leri ve çoðu CD ortamlarýný okuyabilen ve DVD+RW 
(yeniden yazýlabilir DVD'ler) disklere yazabilen sürücü.

DVI — dijital video arabirimi — Bilgisayar ve dijital video ekraný arasýnda dijital 
iletim için bir standart.

E
ECC — hata denetleme ve düzeltme — Belleðe giren ve çýkan verilerin doðruluðunu 
sýnamak için özel bir devre içeren bir bellek türü.

ECP — extended capabilities port (geniþletilmiþ yetenekler baðlantý noktasý) — 
Geliþtirilmiþ çift yönlü veri iletimini saðlayan bir paralel konektör tasarýmý. EPP'ye 
benzer þekilde ECP veri aktarmak için doðrudan eriþim belleðini kullanýr ve 
genellikle performansý artýrýr.

EIDE — geliþtirilmiþ tümleþik aygýt elektroniði — Sabit sürücüler ve CD sürücüler 
için IDE arabiriminin geliþtirilmiþ bir sürümü.

EMI — elektromanyetik giriþim — Elektromanyetik radyasyon elektrik giriþimine 
neden olabilir.

ENERGY STAR® — Genel elektrik tüketimini düþüren, Çevre Koruma Birliði 
gereklilikleri.

EPP — geliþtirilmiþ paralel baðlantý noktasý — Çift yönlü veri iletimi saðlayan 
paralel bir konektör tasarýmý.

ESD — elektrostatik deþarj — Statik elektriðin hýzlý bir þekilde boþalmasý. ESD, 
bilgisayarlarda ve iletiþim donanýmýnda bulunan tümleþik devrelere zarar 
verebilir.

etki alaný — Belirli bir kullanýcý grubu tarafýndan kullanýlmak üzere ortak kurallar 
ve yordamlara sahip bir birim olarak yönetilen bir aðdaki bilgisayar, program ve 
aygýt grubu. Kullanýcý kaynaklara eriþmek için etki alanýnda oturum açar.

ExpressCard — PCMCIA standardýna uygun bir çýkarýlabilir bir G/Ç kartý. 
Modemler ve að baðdaþtýrýcýlarý yaygýn ExpressCard türleridir. ExpressCard 
birimleri hem PCI Express hem de USB 2.0 standardýný destekler.

Express Service Code — Dell™ bilgisayarýnýzýn üzerindeki bir çýkartmada bulunan sayýsal 
kod. Yardým için Dell'e baþvurduðunuzda Express Service Code kodunu kullanýn. 
Express Service Code (Hýzlý Servis Kodu) servisi bazý ülkelerde kullanýlamayabilir.
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F
Fahrenhayt — 32°'nin suyun donma noktasý ve 212°'nin kaynama noktasý olduðu 
bir sýcaklýk ölçüm birimi.

FBD — tam arabellekli DIMM — DDR2 DRAM yongalarýna ve Geliþmiþ Bellek 
Arabellek'e (AMB) sahip olan ve DDR2 SDRAM yongalarý ile sistem arasýndaki 
iletiþimi hýzlandýran bir DIMM.

FCC — Federal Ýletiþim Komisyonu — ABD'de bulunan ve bilgisayarlarýn ve diðer 
elektronik donanýmýn ne kadar radyasyon yayabileceðini belirleyen, iletiþimle 
ilgili mevzuatýn uygulanmasýndan sorumlu bir kurum.

FSB — ön taraf veriyolu — Ýþlemci ve RAM arasýndaki veri yolu ve fiziksel 
arabirim.

FTP — dosya aktarým protokolü — Internet'e baðlý bilgisayarlar arasýnda dosya 
alýþveriþinde bulunmak için kullanýlan bir standart Internet protokolü.

G
G — yerçekimi — Aðýrlýk ve kuvvetin bir ölçüsü.

GB — gigabayt — 1024 MB'a (1.073.741.824 bayt) karþýlýk gelen bir veri 
depolama ölçüsü. Sabit sürücü depolamasý için kullanýldýðýnda terim genellikle 
1.000.000.000 bayt olarak yuvarlanýr.

G/Ç — giriþ/çýkýþ— Bilgisayarýnýza giren ve veri çýkaran bir iþlem veya aygýt. 
Klavyeler ve yazýcýlar G/Ç aygýtlarýdýr. 

G/Ç adresi — RAM içinde belirli bir aygýtla (seri konektör, paralel konektör veya 
geniþletme yuvasý gibi) iliþkili olan ve iþlemcinin söz konusu aygýtla iletiþim 
kurmasýný saðlayan bir adres.

geniþletme kartý — Bazý bilgisayarlardaki sistem kartýnda bulunan geniþletme 
yuvasýna takýlan ve bilgisayarýn yeteneklerini geniþleten devre kartý. Örnek olarak 
video, modem ve ses kartlarý verilebilir.

geniþletme yuvasý — Sistem kartýnda (bazý bilgisayarlarda) geniþletme kartý 
takarak, veri yoluna baðladýðýnýz bir konektör.

geniþletilmiþ ekran modu — Ekranýnýzýn uzantýsý olarak ikinci bir monitör 
kullanabilmenizi saðlayan bir ekran ayarý. Ayrýca çift ekran modu olarak da anýlýr.

geniþletilmiþ PC Kartý — Takýldýðýnda PC kartý yuvasýnýn sýnýrýndan öteye 
geniþleyen bir PC kartý.

GHz — gigahertz — Milyonda bin Hz veya bin MHz'e karþýlýk gelen bir frekans 
ölçüsü. Bilgisayar iþlemcileri, veriyollarý ve arabirimlerinin hýzlarý genellikle GHz 
cinsinden ölçülür.
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görüntü modu — Metin ve grafiklerin monitörde nasýl görüntüleneceklerini belirten bir 
mod. Windows iþletim sistemleri gibi grafik tabanlý yazýlýmlar, x yatay piksel, y dikey 
piksel veya z renk olarak tanýmlanabilen video modlarýnda görüntülenir. Metin 
düzenleyiciler gibi karakter tabanlý yazýlýmlar, x sütunlar, y karakter satýrlarý olarak 
tanýmlanabilen video modlarýnda görüntülenir.

grafik modu — X yatay piksel, Y dikey piksel, Z renkler olarak tanýmlanabilecek 
bir video modu. Grafik modlarý sýnýrsýz sayýda þekil ve yazý tipi görüntüleyebilir.

GUI — grafik kullanýcý arabirimi — Menüler, pencereler ve simgeler yoluyla 
kullanýcýyla etkileþime giren yazýlým. Windows iþletim sistemlerinde çalýþan 
programlarýn çoðu GUI'dir.

gümrük geçiþ belgesi — Yabancý ülkelere geçici ihracatlarý kolaylaþtýran bir 
uluslararasý gümrük belgesi. Ayrýca ticari mal pasaportu olarak da bilinir.

H
hazýrda bekletme modu — Bellekteki her þeyi sabit diskte ayrýlan bir alana 
kaydeden ve ardýndan bilgisayarý kapatan bir güç yönetimi modu. Bilgisayarý 
yeniden baþlattýðýnýzda, sabit sürücüye kaydedilen bellek bilgileri otomatik 
olarak geri yüklenir.

HTTP — köprü aktarým protokolü — Internet'e baðlý bilgisayarlar arasýnda dosya 
alýþveriþinde bulunmak için bir protokol. 

Hz — hertz — Saniye baþýna 1 döngüye karþýlýk gelen bir frekans ölçüm birimi. 
Bilgisayarlar ve elektronik aygýtlar genellikle kilohertz (kHz), megahertz (MHz), 
gigahertz (GHz) veya terahertz (THz) birimleriyle ölçülür.

I
IC — tümleþik devre — Bilgisayar, ses ve video cihazlarýnda kullanýlmak üzere 
üretilmiþ binlerce veya milyonlarca çok küçük elektronik bileþen bulunan yarý 
iletken bir silikon parçasý veya yonga. 

IDE — tümleþik aygýt elektronik birimi — Toplu depolama aygýtlarý için 
denetleyicinin sabit diskle veya CD sürücüsüyle tümleþtirildiði bir arabirim.

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. — Dijital 
kameralar ve DVD oynatýcýlarý gibi IEEE 1394 uyumlu aygýtlarý bilgisayara 
baðlamak için kullanýlan yüksek performanslý seri veriyolu. 

IrDA — Infrared Data Association (Kýzýlötesi Veri Kuruluþu) — Kýzýlötesi 
iletiþimleri için uluslararasý standartlar oluþturan kuruluþ.

IRQ — kesinti isteði — Aygýtýn iþlemciyle iletiþim kurabilmesi için belirli bir aygýta 
atanan elektronik yol. Her aygýt baðlantýsýna bir IRQ atanmalýdýr. Ýki aygýt ayný 
IRQ atamasýný paylaþabilse de, iki aygýtý da ayný anda çalýþtýramazsýnýz.
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ýsý emicisi — Bazý iþlemcilerde bulunan ve ýsýnýn daðýtýlmasýna yardýmcý olan 
metal plaka.

ISP — Internet servis saðlayýcý — Doðrudan Internet'e baðlanmak, e-posta almak 
ve göndermek ve web sitelerine eriþmek üzere ana bilgisayarýna eriþmenize izin 
veren bir þirket. ISS genellikle bir ücret karþýlýðýnda bir yazýlým paketi, kullanýcý 
adý ve eriþim telefon numaralarý saðlar.

Ý
imleç — Bir sonraki klavye, dokunmatik yüzey veya fare eyleminin nerede 
gerçekleþeceðini ekranda veya monitörde gösteren bir iþaretçi. Genellikle yanýp 
sönen sabit bir çizgi, alt çizgi karakteri veya küçük bir oktur.

iþlemci — Program komutlarýný yorumlayan ve yürüten bir bilgisayar yongasý. 
Bazen iþlemciye CPU (merkezi iþleme birimi) da denir.

K
Kb — kilobit — 1024 bite eþit bir veri birimi. Bellek tümleþik devrelerinin 
kapasitesini gösteren ölçü birimi.

KB — kilobayt — 1024 bayta eþit olan, ancak genellikle 1000 bayt olarak anýlan 
bir veri birimi.

kHz — kilohertz — 1000 Hz'e eþit bir frekans ölçüsü.

kýsayol — Sýk kullanýlan programlara, dosyalara, klasörlere ve sürücülere hýzlý 
eriþim saðlayan bir simge. Windows masaüstünüze bir kýsayol yerleþtirdiðinizde 
ve simgeyi çift týklattýðýnýzda önce bulmak zorunda kalmadan ilgili klasör ve 
dosyalarýný açabilirsiniz. Kýsayol simgeleri dosyalarýn konumlarýný deðiþtirmez. 
Bir kýsayolu silerseniz orijinal dosya etkilenmez. Ayrýca bir kýsayol simgesini 
yeniden adlandýrabilirsiniz.

kýzýlötesi algýlayýcý — Kablo baðlantýsý kullanmadan bilgisayar ve kýzýlötesi 
uyumlu aygýtlar arasýnda veri aktarabilmenizi saðlayan bir baðlantý noktasý.

klasör — Dosyalarýn düzenlendiði veya gruplandýðý bir disk veya sürücüdeki alaný 
tanýmlamak için kullanýlan bir terim. Klasördeki dosyalar alfabetik olarak, tarihe 
göre veya boyuta göre gibi çeþitli biçimlerde görüntülenebilir veya sýralanabilir.

kurulum programý — Donaným ve yazýlým yüklemek ve yapýlandýrmak için 
kullanýlan bir program. Setup.exe veya install.exe programý çoðu Windows 
yazýlým paketi ile birlikte gelir. Kurulum programý sistem kurulumundan farklýdýr.
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L
L1 önbelleði — Ýþlemcinin içindeki birincil önbellek.

L2 önbelleði — Ýþlemcinin dýþýnda veya iþlemci mimarisinin içinde olabilen 
ikincil önbellek.

LAN — yerel að — Küçük bir alaný kapsayan bir bilgisayar aðý. LAN genellikle bir 
binayla veya yakýndaki birkaç binayla sýnýrlýdýr. LAN, telefon hatlarý ve radyo 
dalgalarý aracýlýðýyla her uzaklýktaki baþka bir LAN'a baðlanarak bir geniþ alan aðý 
(WAN) oluþturulabilir.

LCD — sývý kristal ekran — Taþýnabilir bilgisayarlar ve düz panel ekranlar tarafýndan 
kullanýlan teknoloji.

LED — ýþýk yayan diyot — Bilgisayarýn durumunu göstermek üzere ýþýk yayan bir 
elektronik bileþen.

LPT — hat yazdýrma terminali — Yazýcýya veya baþka bir paralel aygýta paralel 
baðlantý atamasý. 

M
masaüstü yerleþtirme aygýtý — Bkz. APR.

Mb — megabit — Bellek yongasý kapasitesinin 1024 Kb'ye eþit ölçü birimi.

Mb/s — saniye baþýna megabit — Saniye baþýna bir milyon bit. Bu ölçü birimi 
genellikle aðlar ve modemlerde iletim hýzlarý için kullanýlýr.

MB — megabayt — 1.048.576 bayta karþýlýk gelen bir veri depolama ölçüsü. 
1 MB, 1024 KB'ye eþittir. Sabit sürücü depolamasý için kullanýldýðýnda terim 
genellikle 1.000.000 bayt olarak yuvarlanýr.

MB/sn — megabayt saniye — Saniye baþýna bir milyon bayt. Bu ölçü birimi 
genellikle veri aktarma deðerleri için kullanýlýr.

metin düzenleyici — Sadece metin içeren dosyalar oluþturmak ve düzenlemek 
için kullanýlan bir program; örneðin, Windows Not Defteri bir metin düzenleyici 
kullanýr. Metin düzenleyiciler genellikle sözcük kaydýrma veya biçimlendirme 
iþlevleri (altýný çizme, yazý tiplerini deðiþtirme vb.) saðlamaz.

MHz — megahertz — Saniye baþýna 1 milyon döngüye karþýlýk gelen bir frekans 
ölçüsü. Bilgisayar iþlemcileri, veriyollarý ve arabirimlerinin hýzlarý genellikle MHz 
cinsinden ölçülür.

Mini PCI — Tümleþik çevre birimleri için modemler ve NIC'lere odaklanan bir 
standart. Mini PCI kartý, iþlevsel olarak standart PCI geniþletme kartýna eþdeðer 
olan küçük bir harici kart.
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Mini-Card — Ýletiþim NIC'leri gibi tümleþik çevre birimleri için tasarlanmýþ küçük 
bir kart. Mini-Card iþlevsel olarak standart PCI geniþletme kartýna eþittir.

modem — Bilgisayarýnýzýn analog telefon hatlarý aracýlýðýyla diðer bilgisayarlarla 
iletiþim kurabilmesini saðlayan bir aygýt,. Üç tür modem vardýr: harici, PC Kartý ve 
dahili. Genellikle modeminizi Internet'e baðlanmak ve e-posta alýþveriþinde 
bulunmak için kullanýrsýnýz.

modül bölmesi — Bkz. ortam bölmesi.

MP — megapiksel — Dijital kameralar için kullanýlan bir görüntü çözünürlüðü 
ölçüsü.

ms — milisaniye — Saniyenin binde birine karþýlýk gelen bir zaman ölçü birimi. 
Depolama aygýtlarýnýn eriþim süreleri ms cinsinden ölçülür.

N
NIC — Bkz. að baðdaþtýrýcý.

ns — nanosaniye — Saniyenin milyarda birine karþýlýk gelen bir zaman ölçü birimi.

NVRAM — geçici olmayan rasgele eriþim belleði — Bilgisayar kapatýldýðýnda veya 
harici güç kaynaðýný kaybettiðinde veri depolayan bir bellek türü. NVRAM; tarih, 
saat ve ayarlayabileceðiniz diðer sistem kurulumu seçenekleri gibi bilgisayar 
yapýlandýrma bilgilerini saklamak için kullanýlýr.

O
optik sürücü — CD, DVD veya DVD+RW'lerden veri okumak veya bunlara veri 
yazmak için optik teknolojiyi kullanan bir sürücü. Optik sürücülere örnek olarak 
CD sürücüler, DVD sürücüler, CD-RW sürücüleri ve CD-RW/DVD birleþik 
sürücüleri verilebilir.

ortam bölmesi — Optik sürücüler, ikinci pil veya Dell TravelLite™ modülü gibi 
aygýtlarý destekleyen bir bölme.

Ö
önbellek — Ana belleðin ayrýlmýþ bir bölümü veya baðýmsýz bir yüksek hýzlý 
depolama aygýtý olabilen özel bir yüksek hýzlý depolama mekanizmasý. Önbellek, 
birçok iþlemci iþleminin etkinliðini artýrýr.

önyükleme sýrasý — Bilgisayarýn önyüklemeyi denediði aygýtlarýn sýrasýný belirtir.

önyüklenebilir CD — Bilgisayarýnýzý baþlatmak için kullanabileceðiniz bir CD. 
Sabit sürücünüz hasarlýysa veya bilgisayarýnýzda virüs varsa, her zaman kullanýma 
hazýr bir CD veya disketiniz olduðundan emin olun.
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önyüklenebilir disk — Bilgisayarýnýzý baþlatmak için kullanabileceðiniz bir disk. 
Sabit sürücünüz hasarlýysa veya bilgisayarýnýzda virüs varsa, her zaman kullanýma 
hazýr bir CD veya disketiniz olduðundan emin olun.

P
parmak izi okuyucusu— Bilgisayarýn güvenliðini saðlamaya yardýmcý olmak için 
kullanýcý kimliðinizi doðrulamak amacýyla parmak izinizi kullanan bir sensör.

PC Kartý — PCMCIA standardýna uygun bir çýkarýlabilir bir G/Ç kartý. Modemler 
ve að baðdaþtýrýcýlarý yaygýn PC Kartý türleridir.

PCI — çevre birimleri arasýnda bileþen baðlantýsý — PCI, 32 ve 64 bit veri yollarýný 
destekleyerek, iþlemci ile video, sürücüler ve aðlar gibi aygýtlar arasýnda yüksek 
hýzlý veri yolu saðlayan bir yerel veri yoludur.

PCI Express — PCI arabiriminde yapýlan ve iþlemci ile ona takýlan aygýtlar 
arasýndaki veri iletme hýzýný artýran bir deðiþiklik. PCI Express, 250 MB/sn ile 
4 GB/sn arasýndaki hýzlarda veri iletebilir. PCI Express yonga kümesi ve aygýt 
farklý hýz kapasitelerine sahipse, bunlar daha düþük olan hýzda çalýþýr.

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association (Kiþisel 
Bilgisayar Bellek Kartý Uluslararasý Kuruluþu) — PC Kartlarý için standartlar 
belirleyen bir kuruluþ.

PIO — programlanan girdi/çýktý — Ýþlemci aracýlýðýyla veri yolunun bir parçasý 
olarak iki aygýt arasýnda veri aktarma yöntemi.

piksel — Ekrandaki tek bir nokta. Pikseller bir görüntü oluþturmak üzere satýrlar 
ve sütunlar halinde düzenlenir. 800 x 600 gibi bir video çözünürlüðü, çapraz 
piksel sayýsý ile yukarý ve aþaðý piksel sayýsý olarak ifade edilir.

pil çalýþma süresi — Taþýnabilir bilgisayar pilinin bilgisayara güç saðladýðý süre 
(dakika veya saat).

pil kullaným ömrü — Taþýnabilir bilgisayar pilinin tükenip yeniden þarj olabilme 
süresi (yýl).

POST — açýlýþ kendi kendine sýnamasý — BIOS tarafýndan otomatik olarak 
yüklenen ve bellek, sabit sürücüler ve video gibi ana bilgisayar bileþenlerinde temel 
sýnamalar yapan tanýlama programlarý. POST sýrasýnda herhangi bir sorun 
algýlanmazsa, bilgisayar açýlýþa devam eder.

PS/2 — kiþisel sistem/2 — PS/2 uyumlu klavye, fare veya tuþ takýmý baðlamak için 
bir konektör türü.

PXE — önyükleme öncesi yürütme ortamý — Aða baðlý olan ve iþletim sistemi 
olmayan bilgisayarlarýn uzaktan yapýlandýrýlabilmesini ve baþlatýlabilmesini 
saðlayan bir WfM (Wired for Management) standardý.
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R
RAID — baðýmsýz disklerin artýk dizisi — Veri artýklýðý saðlama yöntemi. Bazý 
yaygýn RAID uygulamalarý arasýnda RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 ve RAID 50 
sayýlabilir.

RAM — rasgele eriþim belleði — Program yönergeleri ve veriler için birincil geçici 
depolama alaný. RAM'da depolanan tüm veriler bilgisayarýnýzý kapattýðýnýzda kaybolur.

RFI — radyo frekansý giriþimi — 10 kHz - 100.000 MHz aralýðýndaki tipik radyo 
frekanslarýnda oluþan giriþim. Radyo frekanslarý elektromanyetik dalga bandýnýn 
alt ucundadýr ve kýzýlötesi ve ýþýk gibi daha yüksek frekans radyasyonlarýna göre 
giriþim olma olasýlýklarý daha yüksektir.

ROM — salt okunur bellek — Bilgisayar tarafýndan silinemeyen veya yazýlamayan 
veri ve programlar depolayan bellek. RAM'den farklý olarak ROM bilgisayarýnýzý 
kapattýktan sonra içeriðini korur. Bilgisayarýnýzýn çalýþmasý için çok önemli olan 
bazý programlar ROM'un içinde bulunur.

RPM — dakika baþýna devir — Dakika baþýna gerçekleþen devir sayýsý. Sabit 
sürücü hýzý genellikle rpm olarak ölçülür.

RTC — gerçek zamanlý saat — Sistem kartýnda bulunan ve bilgisayarý kapattýktan 
sonra tarih ve saati saklayan, pil güçlü saat.

RTCRST — gerçek zamanlý saat sýfýrlama — Bazý bilgisayarlarýn sistem kartýnda 
bulunan ve genellikle sorunlarý gidermek için kullanýlabilen bir anahtar.

S
saat hýzý — Sistem veriyoluna baðlý bilgisayar bileþenlerinin ne kadar hýzlý 
çalýþtýðýný gösteren, MHz cinsinden hýz.

sabit sürücü — Sabit diskteki verileri okuyan ve veri yazan bir sürücü. Sabit 
sürücü ve sabit disk terimleri birbirlerinin yerine kullanýlabilir.

salt okunur — Görüntüleyebileceðiniz ancak düzenleyemeyeceðiniz veya 
silemeyeceðiniz veriler ve/veya dosyalar. Dosyalar aþaðýdaki durumlarda salt okunur 
durumuna sahip olur:

• Fiziksel olarak yazma korumalý bir diskette, CD'de veya DVD'de bulunduðunda.
• Bir að dizininde bulunduðunda ve sistem yöneticisi sadece belirli kiþilere 

haklar atadýðýnda.

SAS — seri takýlý SCSI — SCSI arabiriminin daha hýzlý, seri sürümü (ilk SCSI 
paralel mimarisinin tersine).

SATA — seri ATA — ATA (IDE) arabiriminin daha hýzlý, seri sürümü.
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ScanDisk — Dosya, klasör ve sabit disk yüzeyinde hata arayan bir Microsoft 
yardýmcý programý. ScanDisk genellikle yanýt vermeyi durdurduktan sonra 
bilgisayarý yeniden baþlattýðýnýzda çalýþýr.

SCSI — küçük bilgisayar sistem arabirimi— Bilgisayara sabit sürücüler, CD 
sürücüler, yazýcýlar ve tarayýcýlar gibi aygýtlar baðlamak için kullanýlan yüksek hýzlý 
bir arabirim. SCSI tek denetleyici kullanarak birçok aygýt baðlayabilir. Her aygýta 
SCSI denetleyici veriyolunda bir bireysel kimlik numarasý ile eriþilir.

SDRAM — senkronize dinamik rasgele eriþim belleði — Ýþlemcinin en iyi saat hýzý 
ile senkronize edilen bir DRAM türü.

seri konektör — Çoðunlukla bilgisayarýnýza elde tutulan dijital aygýt veya dijital 
kamera gibi aygýtlar baðlamak için kullanýlan G/Ç baðlantý noktasý.

Service Tag — Bilgisayarýnýzda bulunan ve support.dell.com adresinden Dell 
Support merkezine eriþtiðinizde veya müþteri hizmeti ya da teknik destek için 
Dell'i aradýðýnýzda bilgisayarýnýzý tanýmlayan bir barkod etiketi.

seyahat modülü — Bilgisayarýn aðýrlýðýný azaltmak için taþýnabilir bilgisayarýn 
modül bölmesine sýðacak þekilde tasarlanan plastik bir aygýt.

SIM — Abone Kimlik Modülü — SIM kartý ses ve veri iletimlerini þifreleyen bir 
mikroyonga içerir. SIM kartlar telefonlarda ve taþýnabilir bilgisayarlarda kullanýlabilir.

sistem kartý — Bilgisayarýnýzdaki ana devre kartý. Ana kart olarak da bilinir.

sistem kurulumu — Bilgisayar donanýmý ve iþletim sistemi arasýnda bir arabirim 
görevi gören bir yardýmcý program. Sistem kurulumu BIOS'da tarih ve saat veya 
sistem parolasý gibi kullanýcý tarafýndan belirlenebilen seçenekleri 
yapýlandýrabilmenizi saðlar. Bu ayarlarýn bilgisayarýnýz üstünde ne tür etkileri 
olduðunu bilmediðiniz sürece bu program için ayarlarý deðiþtirmeyin.

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface (Sayýsal Arabirimi) — Sesi analog bir 
dosyadan veya analog bir dosyaya dönüþtürüp dosyanýn kalitesini bozmadan, bir 
dosyadan baþka bir dosyaya aktarmayý saðlayan bir ses aktarým dosya biçimi.

Strike Zone™ — Platform tabanýnýn, bilgisayarda rezonans þoku oluþtuðunda 
veya düþürüldüðünde (bilgisayar açýk veya kapalýyken) bir etki azaltma aygýtý 
olarak görev görerek sabit sürücüyü koruyan güçlendirilmiþ bölgesi.

sürücü — Ýþletim sisteminin yazýcý gibi aygýtlarý denetleyebilmesini saðlayan yazýlým. 
Bilgisayara doðru yazýcý yüklenmediðinde birçok aygýt doðru þekilde çalýþmaz.

SVGA — süper video grafik dizisi — Video kartlarý ve denetleyicileri için bir video 
standardý. Tipik SVGA çözünürlükleri 800 x 600 ve 1024 x 768'dir.

Bir programýn görüntülediði renk sayýsý ve çözünürlük, monitörün 
yeteneklerine, video denetleyicisine ve onun sürücülerine ve bilgisayarda takýlý 
olan video bellek miktarýna baðlýdýr.
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S-video TV çýkýþ — Bilgisayara televizyon veya dijital ses aygýtý baðlamak için 
kullanýlan konektör.

SXGA — süper geniþletilmiþ grafik dizisi — Video kartlarýna ve denetleyicilerine 
yönelik ve 1280 x 1024'e kadar çözünürlükleri destekleyen video standardý.

SXGA+ — süper geniþletilmiþ grafik dizisi artý — Video kartlarýna ve 
denetleyicilerine yönelik ve 1400 x 1050'ye kadar çözünürlükleri destekleyen 
video standardý.

T
Tak ve Çalýþtýr — Bilgisayarýn aygýtlarý otomatik olarak yapýlandýrma yeteneði. Tak 
ve Çalýþtýr; BIOS, iþletim sistemi ve tüm aygýtlar Tak ve Çalýþtýr uyumluysa, 
otomatik yükleme, yapýlandýrma ve uyumluluk saðlar.

TAPI — telefon uygulamasý programlama arabirimi — Windows programlarýnýn 
ses, veri, faks ve video gibi çeþitli telefon aygýtlarý ile çalýþabilmesini saðlar.

TPM — güvenilen platform modülü — Güvenlik yazýlýmlarý ile birlikte 
kullanýldýðýnda dosya ve e-posta korumasý gibi özellikleri etkinleþtirerek að ve 
bilgisayar güvenliðini artýran, donaným tabanlý bir güvenlik özelliði.

tuþ birleþimi — Ayný anda birden çok tuþa basmanýzý isteyen bir komut.

tümleþik — Genellikle bilgisayarýn sistem kartýnda fiziksel olarak bulunan 
bileþenlere atýfta bulunmak için kullanýlýr. Ayrýca yerleþik de denir.

U
UMA — birleþik bellek atama — Dinamik olarak videoya atanan sistem belleði.

UPS — kesintisiz güç kaynaðý — Elektrik kesildiðinde veya kabul edilemeyecek bir 
voltaj seviyesine düþtüðünde kullanýlan yedek güç kaynaðý. UPS, elektrik gücü 
olmadýðýnda bilgisayarýn sýnýrlý bir süre çalýþmasýný saðlar. UPS sistemleri genellikle 
aþýrý akýma karþý koruma saðlar, ayrýca voltaj düzenlemesi de yapabilir. Küçük UPS 
sistemleri bilgisayarýnýzý kapatabilmeniz için birkaç dakikalýk pil gücü saðlar.

USB — evrensel seri veriyolu — USB uyumlu klavye, fare, joystick, tarayýcý, 
hoparlör seti, yazýcý, geniþbant aygýtlarý (DSL ve kablo modemler), görüntüleme 
aygýtlarý veya depolama aygýtlarý gibi düþük hýzlý bir aygýt için donaným arabirimi. 
Aygýtlar doðrudan bilgisayarýnýzdaki 4 pimli bir sokete veya bilgisayarýnýza takýlan 
çok baðlantý noktalý bir hub'a takýlýr. USB aygýtlarý bilgisayar açýkken baðlanýp 
çýkarýlabilir ve ayrýca birbirlerine de baðlanabilir.

UTP — korumasýz bükümlü çift — Çoðu telefon aðýnda ve bazý bilgisayar 
aðlarýnda kullanýlan bir kablo türünü tanýmlar. Korumasýz kablo çiftleri, giriþime 
karþý korumak üzere her tel çiftinin çevresindeki metal kýlýfa güvenmek yerine, 
elektromanyetik giriþime karþý korumak için bükülür.
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UXGA — ultra geniþletilmiþ grafik dizisi — Video kartlarýna ve denetleyicilerine 
yönelik ve 1600 x 1200'e kadar çözünürlükleri destekleyen video standardý.

V
veriyolu — Bilgisayarýnýzdaki bileþenler arasýnda bir iletiþim yolu.

veriyolu hýzý— Bir veriyolunun ne kadar hýzlý veri aktarabileceðini gösteren, MHz 
cinsinden hýz.

video denetleyici — Video kartýnda veya sistem kartýnda bulunan (tümleþik video 
denetleyicisi olan sistemlerde) ve bilgisayarýnýz için monitörünüzle birlikte video 
yetenekleri saðlayan devre birimi.

video belleði — Video iþlevleri için ayrýlmýþ bellek yongalarýndan oluþan bellek. 
Video belleði genellikle sistem belleðinden hýzlýdýr. Takýlý video belleði miktarý, 
bir programýn görüntüleyebileceði renk sayýsýný etkiler.

video çözünürlüðü — Bkz. çözünürlük.

virüs — Size rahatsýzlýk vermek veya bilgisayarýnýzda depolanan verileri yok 
etmek için tasarlanmýþ bir program. Bir virüs programý bulaþtýðý baþka bir disk, 
Internet'ten yüklenen bir yazýlým veya e-posta ekleri aracýlýðýyla bir bilgisayardan 
diðerine geçer. Virüsün bulaþtýðý bir program baþladýðýnda içinde yerleþik olan 
virüs de baþlar.

Yaygýn bir virüs türü, disketin önyükleme sektörlerinde depolanan bir önyükleme 
virüsüdür. Bilgisayar kapatýlýp açýlýrken disket sürücüde býrakýlýrsa, bilgisayar 
iþletim sistemini bulmak amacýyla disketin önyükleme sektörlerini okuduðunda 
bilgisayara bulaþýr. Bilgisayara virüs bulaþýrsa, önyükleme virüsü yok edilene kadar 
kendisini o bilgisayarda okunan veya yazýlan tüm disketlerde çoðaltabilir.

virüslerden korunma yazýlýmý — Bilgisayarýnýzdaki virüsleri tanýmlamak, 
karantinaya almak ve/veya silmek için tasarlanmýþ bir program.

V — volt — Elektrik potansiyel veya elektromotiv gücü ölçüsü. Söz konusu dirençten 1 
amperlik bir akým geçtiðinde, 1 ohm'luk bir direnç boyunca bir V görülür.

Y
yazma korumalý — Deðiþtirilemeyen dosya veya ortamlar. Verilerin deðiþtirilmesini 
veya silinmesini önlemek istediðinizde yazma korumasýný kullanýn. 3,5 inçlik disketi 
yazmaya karþý korumak için disketin yazma koruma týrnaðýný açýk konuma kaydýrýn.

yenileme hýzý — Ekranýnýzýn yatay çizgilerinin yenilendiði ve Hz cinsinden 
ölçülen sýklýk (bazen dikey frekansý da denir). Yenileme oraný ne kadar yüksekse, 
insan gözü o kadar az video titreþimi görür.

yerel veriyolu — Aygýtlar için iþlemciye hýzlý veri çýkýþý saðlayan bir veri yolu.
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W
W — watt — Elektrik gücü ölçüsü. Bir W, 1 volt'ta akan 1 amperlik bir akýmdýr.

WHr — watt saat — Pilin yaklaþýk kapasitesini göstermek için yaygýn olarak 
kullanýlan bir ölçü birimi. Örneðin, 66-W/Saat gücündeki bir pil, 1 saat boyunca 
66 W güç veya 2 saat boyunca 33 W güç saðlayabilir.

WLAN — kablosuz yerel að. Internet eriþimi saðlamak için eriþim noktalarýný veya 
kablosuz yönlendiricileri kullanarak havada yol alan dalgalar yoluyla birbirleriyle 
iletiþim kuran birbirilerine baðlý bilgisayarlar.

WWAN — kablosuz geniþ að. Hücresel teknoloji kullanan ve WLAN'a göre çok 
daha büyük bir coðrafi alaný kapsayan kablosuz, yüksek hýzlý veri aðý. 

WXGA — wide-aspect extended graphics array (geniþ açý geniþletilmiþ grafik 
dizisi) — 1280 x 800'e kadar çözünürlükleri destekleyen video kartlarý ve 
denetleyiciler için bir video standardý.

X
XGA — geniþletilmiþ grafik dizisi — Video kartlarýna ve denetleyicilerine yönelik 
ve 1024 x 768'e kadar çözünürlükleri destekleyen video standardý.

Z
ZIF — sýfýr ekleme gücü — Yongaya veya yuvaya hiçbir baský uygulanmadan bir 
bilgisayar yongasýnýn takýlabilmesini veya çýkarýlabilmesini saðlayan bir soket veya 
konektör türü.

Zip — Yaygýn olarak kullanýlan bir veri sýkýþtýrma biçimi. Zip biçimi ile sýkýþtýrýlan 
dosyalara Zip dosyalarý denir ve bunlar genellikle .zip dosya adý uzantýsýna 
sahiptir. Özel tür bir zip dosyasý da, .exe dosya adý uzantýsýna sahip olan, 
kendiliðinden çýkartýlan dosyadýr. Kendiliðinden çýkartýlan bir dosyanýn 
sýkýþtýrmasýný dosyayý çift týklatarak açabilirsiniz.

Zip sürücüsü — Iomega Corporation tarafýndan geliþtirilen ve Zip diskleri adý 
verilen 3,5 inçlik çýkarýlabilir diskler kullanan bir yüksek kapasiteli disket sürücü. 
Zip diskler normal disketlere göre biraz daha büyüktür, yaklaþýk iki katý 
kalýnlýktadýr ve 100 MB veri depolayabilir.
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