
Microsoft Windows 7: Uvod
Nastavitev Windows 7
Vaš računalnik Dell je vnaprej konfiguriran z 
operacijskim sistemom Microsoft® Windows® 7, 
če ste ga izbrali ob nakupu. Za nameščanje 
Windows prvič. sledite navodila na zaslonu. 
Te koraki so obvezni in lahko vzamejo precej 
časa. Zaslon namestitve Windows bo vas 
peljal skozi mnogih postopkov, vključno 
sprejem licenčnega sporazuma, določanje 
prednosti in nastavitev internetne povezave.

 POZOR: Ne prekinjate postopka 
namestitve operacijskega sistema. 
Zaradi prekinitve lahko postane vaš 
računalnik neuporaben in boste morali 
znova namestiti operacijski sistem.

 OPOMBA: Za optimalno dečovanje 
vašega računalnika vam priporočamo, da 
preneste in namestite najnovejše BIOS in 
gonilnike za vaš računalnik, ki so na voljo 
na support.dell.com.

Povežite se z Internetom 
(dodatna možnost)
Za povezavo z internetom, potrebujete zunanji 
modem ali omrežno povezavo in ponudnika 
internetnih storitev (ISP).

Če zunanji USB modem ali WLAN vmesnik ni 
del vašeg naročila, ga lahko kupite na 
www.dell.com.
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Namestitev žično povezavo

• Če uporabljate klicno povezavo, priključite 
telefonsklo linjo na dodatni USB modem in 
na telefonsko vtičnico na zid preden 
začnete namestitev internetne povezave. 

• Če uporabljate DSL ali kabelsko/satelitsko 
povezavo, kontaktirajte vašega ISP-ja ali 
ponudnika telefonskih storitev.

Za končanje namestitve žične internetne 
povezave, sledite navodilom v poglavju 
“Namestitev internetne povezave.”

Namestitev žične povezave

Preden lahko uporabite svojo internetno 
povezavo, morate priključiti na brezžični 
usmerjevalnik.

Namestitev priključitve na brezžični 
usmerjevalnik:

1 Preverite, da je brezžično omogočen na 
vaš računalnik.

2 Shranite in zaprite vse odprte datoteke in 
programe.

3 Kliknite Start → Control Panel 
(nadzorna plošča)→ Network and Sharing 
Center (center za omrežje inskupno 
porabo)→ Connect to a network 
(vzpostavitev povezave z internetom).

4 Sledite navodilom na zaslonu in zaključite 
namestitev.

Vzpostavitev vaše internetne 
povezave

Ponudba internetnih storitev se razlikuje od 
države do države. Kontaktirajte s vašim ISP 
z ponudbe, ki so na voljo v vaši državi.

Če se ne morete povezati z internetom, vendar 
ste se uspešno povezali v preteklosti, je lahko 
napaka na strani ponudnika internetnih 
storitev. Pokličite vašega ISP-ja in preverite 
stanje povezave ali poizkusite vzpostaviti 
povezavo kasneje. 
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Pripravite informacije, ki ste jih dobili od 
vašega ISP-ja. Če nimate ponudnika 
internetnih storitev, vam pri tem lahko pomaga 
čarovnik Connect to the Internet 
(vzpostavitev povezave z internetom).

Za namestitev internetne povezave:

1 Shranite in zaprite vse odprte datoteke in 
programe.

2 Kliknite Start → Control Panel 
(Nadzorna plošča). 

3 Kliknite Network and Sharing Center 
(center za omrežje in skupne porabe)→ Set 
up a new connection or network 
(Namestitev nove povezave ali omrežja)→ 
Connect to the Internet (vzpostavitev 
povezave z internetom).

Prikaže se okno Connect to the Internet 
(vzpostavitev povezave z internetom).

 OPOMBA: Če ne veste, kateri tip 
povezave morate izbrati, kliknite Help me 
choose (pomagaj mi izbrati) ali pokličite 
vašega ponudnika internetnih storitev.

4 Če želite zaključiti namestitev, sledite 
navodilom na zaslonu in uporabite 
informacije, ki vam jih je posredoval vaš 
ponudnik internetnih storitev.

Osnovne funkcije Windows 7

Prilagajanje namizja

Lahko prilagodite svoje namizje tako, da 
spremenite videz, ločljivost, ozadje, 
ohranjevalnik zaslona, ali druge značilnosti 
namizja.

Za prilagoditev namizja:

1 Desno kliknite na prazno področje namizja.

2 Kliknite Personalize (prilagoditev), za 
odpiranje okno Change the visuals and 
sounds on your computer (spremenite 
sliko in glas na računalnik) in se seznanite 
s možnosti prilagajanja.
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Prenos informacij na nov 
računalnik

Za prenos informacije na nov računalnik:

1 Kliknite Start → Control Panel 
(nadzorna plošča).

2 V iskalnem polju, vtipkajte Transfer in 
nato kliknite Transfer files from another 
computer (prenosi datotek iz drugega 
računalnika).

3 Sledite navodilom na čarovniku Windows 
Easy Transfer (windows-ov enostavni 
prenos).

Varnostno kopiranje podatkov

Priporočamo, da občasno ustvarite varnostne 
kopije datotek in map na vašem računalniku.

Za varnostne kopije datotek:

1 Kliknite Start → Control Panel 
(nadzorna plošča)→ System and Security 
(sistem in varnost)→ Backup and Restore 
(Varnostno kopijranje in obnovitev).

2 Kliknite Set up backup.... 
3 Sledite navodila na čarovniku Configure 

Backup (konfiguriraj varnostno kopiranje).

Znova namestitev Windows 7
Postopek ponovne namestitve lahko traja 1 do 
2 uri, da se zaključi. Ko ponovno namestite 
operacijski sistem, morate prav tako ponovno 
namestiti gonilnike naprav, programe za 
zaščito pred virusi in drugo programsko 
opremo.

Za ponovne namestitve Windows 7:

1 Shranite in zaprite vse odprte datoteke in 
programe.

2 Vstavite CD z operacijskim sistemom.

3 Kliknite Exit (izhod), če se pojavi soročilo 
Install Windows (namesti Windows).

4 Ponovno zaženite računalnik.

5 Ko se pojavi logotip DELL™, nemudoma 
pritisnite <F12>. 
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 OPOMBA: Če ste čakali predolgo in se 
ob čakanju pojavi logotip operacijskega 
sistema, počakajte, da se naloži namizje 
Microsoft Windows, in nato zaustavite 
računalnik ter poizkusite znova.

 OPOMBA: Naslednji koraki le za enkrat 
spremenijo zaporedje zagona. Pri 
naslednjem zagonu se računalnik zažene 
glede na naprave, ki so določene 
v sistemskih nastavitvah.

6 Ko se pojavi seznam zagonskih naprav, 
označite CD/DVD/CD-RW Drive in pritisnite 
<Enter>.

7 Za zagon s CD-ROM plošče pritisnite 
katerokoli tipko.
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite 
namestitev.

__________________

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila.
© 2009 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno na Irskem.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja 
družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke uporabljene v tem dokumentu: Dell in logotip 
DELL sta blagovni znamki družbe Dell Inc; Microsoft in Windows 
sta bodisi blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki 
družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih 
državah.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne 
znamke in imena, ki se nanašajo na osebe, katerih last so 
blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Družba 
Dell Inc. zavrača vsakršno lastništvo blagovnih znamk in imen, 
razen tistih, ki so v njeni lasti.
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