
Podr �
 cznik u �*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�D���N�R�P�S�X�W�H�U�D���'�H�O�O�Œ���/�D�W�L�W�X�G�H�Œ���'������ 

Kliknij �á��cza po lewej stronie, aby uzyska �ü��informacje na temat funkcji i dzia �áania komputera. Informacje na temat innej dokumentacji do �á��czonej do komputera 
mo �*na znale �(�ü��w sekcji �ÄWyszukiwanie informacji � .́ 

Uwagi, informacje i ostrze �*enia  

�6�N�U�y�W�\ 

Pe�án����list �
���V�N�U�y�W�y�Z���L���V�N�U�y�W�R�Z�F�y�Z���P�R�*na znale �(�ü��w sekcji S�áowniczek . 

Je�*�H�O�L���]�D�N�X�S�L�R�Q�R���N�R�P�S�X�W�H�U���I�L�U�P�\���'�H�O�O�Œ���]���V�H�U�L�L���Q�����*adne odniesienia do systemu operacyjnego Microsoft �Š��Windows �Š��zawarte w tym dokumencie nie maj ����
zastosowania.  

Informacje zawarte w tym dokumencie mog ����ulec zmianie bez uprzedzenia.  
�‹ ��2004 �±�����������'�H�O�O���,�Q�F�����:�V�]�H�O�N�L�H���S�U�D�Z�D���]�D�V�W�U�]�H�*one.  

�3�R�Z�L�H�O�D�Q�L�H���Z���M�D�N�L�N�R�O�Z�L�H�N���V�S�R�V�y�E���E�H�]���S�L�V�H�P�Q�H�J�R���]�H�]�Z�R�O�H�Q�L�D���I�L�U�P�\���'�H�O�O���,�Q�F�� jest surowo zabronione.  

Znaki towarowe wykorzystane w tek ��cie: Dell , logo DELL, Inspiron , XPS, Dell Precision , Dimension , OptiPlex , Latitude, Dell TravelLite, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, ExpressCharge, 
Strike Zone  i Dell OpenManage  znakami towarowymi firmy Dell Inc.; Intel , Intel SpeedStep  i Pentium s� � � �zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation; Microsoft ,  MS-
DOS, Outlook  i Windows  s� � � �zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; Bluetooth  jest zarejestrowanym znakiem towarowym nale � * � �cym do firmy Bluetooth 
SIG, Inc. i jest wykorzystywany przez firm � 
 � �Dell Inc. w ramach licencji; EMC jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy EMC Corporation; ENERGY STAR jest zarejestrowanym 
znakiem towarowym Agencji Ochrony �� rodowiska USA. Firma Dell Inc., b �
 d �� c partnerem programu ENERGY STAR, sprawdzi �áa, �*e ten produkt spe �ánia zalecenia ENERGY STAR 
dotycz �� ce oszcz �
 dno ��ci energii.  

Tekst mo �*e zawiera �ü��tak �*e inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnosz �� ce si � 
 � ��G�R���S�R�G�P�L�R�W�y�Z���S�R�V�L�D�G�D�M�� �F�\�F�K���S�U�D�Z�D���G�R���W�\�F�K���]�Q�D�N�y�Z���L���Q�D�]�Z���O�X�E���G�R���L�F�K���S�U�R�G�X�N�W�y�Z�����'�H�O�O���,�Q�F�����Q�L�H���U�R��ci 
�V�R�E�L�H���S�U�D�Z���G�R���M�D�N�L�F�K�N�R�O�Z�L�H�N���]�Q�D�N�y�Z���W�R�Z�D�U�R�Z�\�F�K���L���Q�D�]�Z���W�R�Z�D�U�R�Z�\�F�K�����N�W�y�U�\�F�K���Q�L�H���M�H�V�W���S�U�D�Z�Q�\�P���Z�áa ��cicielem.  

Model PP11L  

Wrzesie � � � ������������������1�U���U�H�I�����3�������������������:�H�U�V�M�D���$���� 

Wyszukiwanie informacji  
Korzystanie z wn �
 ki 
modu �áowej  

Informacje o komputerze  Rozwi �� �]�\�Z�D�Q�L�H���S�U�R�E�O�H�P�y�Z 

Korzystanie z systemu Microsoft �Š��Windows �Š��XP  
Korzystanie z programu Dell 
Diagnostics  

�3�U�R�J�U�D�P���'�H�O�O�Œ���4�X�L�F�N�6�H�W Czyszczenie komputera  

Korzystanie z klawiatury i panelu dotykowego  
Ponowna instalacja 
oprogramowania  

Korzystanie z wy ��wietlacza  
Dodawanie i wymiana 
podzespo �á� y � Z 

�.�R�U�]�\�V�W�D�Q�L�H���]���G�\�V�N�y�Z���&�'�����'�9�'���L���L�Q�Q�\�F�K���P�X�O�W�L�P�H�G�L�y�Z 
Korzystanie z programu 
konfiguracji systemu  

Korzystanie z akumulatora  Format ASF  

Bezprzewodowa sie �ü��lokalna  Uzyskiwanie pomocy  

Korzystanie z kart PC  Dane techniczne  

Korzystanie z kart inteligentnych  Dodatek  

�3�R�G�U�y�*owanie z komputerem  S�áowniczek   

Has�áa 

UWAGA: Sekcja UWAGA wskazuje na wa �*n ����informacj �
 , pozwalaj �� c����lepiej wykorzysta �ü��posiadany komputer. 

UWAGA: Pewne funkcje mog ����by �ü��niedost �
 �S�Q�H���G�O�D���G�D�Q�H�J�R���N�R�P�S�X�W�H�U�D���O�X�E���Z���Q�L�H�N�W�y�U�\�F�K���N�U�D�M�D�F�K����
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�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci  

��Informacje o komputerze  
Podr �
 cznik u �*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�D���N�R�P�S�X�W�H�U�D���'�H�O�O�Œ���/�D�W�L�W�X�G�H�Œ���'�������� 

����Widok z przodu  

����Widok z lewej strony  

����Widok z prawej strony  

����Widok z ty �áu 

����Widok od do �áu 

 

��Widok z przodu  

  

�� 

Wy ��wietlacz �²  Wi�
 cej informacji dotycz �� cych korzystania z wy ��wietlacza mo �*na znale �(�ü��w sekcji �ÄKorzystanie z wy ��wietlacza � .́ 

�� 

Przycisk zasilania �²  Naci ��nij przycisk zasilania, aby w �á��czy �ü��komputer lub wyj ���ü��z trybu zarz �� dzania energi �� . 

Je�� li komputer nie reaguje, naci �� �Q�L�M���S�U�]�\�F�L�V�N���]�D�V�L�O�D�Q�L�D���L���S�U�]�\�W�U�]�\�P�D�M���J�R�����G�R�S�y�N�L���N�R�P�S�X�W�H�U���Q�L�H���]�R�V�W�D�Q�L�H���F�D�ákowicie wy �á��czony (mo �*e to potrwa �ü��kilka sekund).  

�� 

Lampki stanu urz �� dzenia  �� 

1  wy ��wietlacz  7 g �áo��niki  

2  przycisk zasilania  8 przyciski wodzika i panelu dotykowego  

3 lampki stanu urz �� dzenia  9 wodzik  

4  klawiatura  10  przyciski sterowania g �áo��no ��ci��   

5  panel dotykowy  11  przycisk wyciszania  

6 zatrzask wy ��wietlacza  12  lampki klawiatury i stanu sieci bezprzewodowej  

 POUCZENIE: Aby zapobiec utracie danych, komputer nale �*y wy �á��cza�ü, korzystaj �� c z funkcji zamykania systemu Microsoft �Š��Windows �Š, a nie naciskaj �� c 
przycisk zasilania.
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Je�� li komputer jest pod �á��czony do gniazda elektrycznego, lampka  zachowuje si �
��w nast �
 puj �� �F�\���V�S�R�V�y�E�� 

�{ ���� wieci na zielono: Trwa �áadowanie akumulatora.  
�{ ��Miga na zielono: Akumulator jest prawie ca �ákowicie na �áadowany.  

Je�� li komputer jest zasilany z akumulatora, lampka  zachowuje si �
��w nast �
 puj �� �F�\���V�S�R�V�y�E�� 

�{ ��Wy �á��czona: Akumulator jest odpowiednio na �áadowany (lub komputer jest wy �á��czony).  
�{ ��Miga na pomara �� czowo: Poziom na �áadowania akumulatora jest niski.  
�{ ���� wieci na pomara �� czowo: Poziom na �áadowania akumulatora jest krytycznie niski.  

�� 

Klawiatura �²  �.�O�D�Z�L�D�W�X�U�D���]�D�Z�L�H�U�D���]�D�U�y�Z�Q�R���N�O�D�Z�L�D�W�X�U�
��numeryczn �� , jak i klawisz z logo Microsoft �Š��Windows �Š��Wi�
 cej informacji na temat obs �áugiwanych 
�V�N�U�y�W�y�Z���N�O�D�Z�L�D�W�X�U�R�Z�\�F�K���P�R�*na znale �(�ü��w sekcji �ÄKorzystanie z klawiatury i panelu dotykowego � .́ 

�� 

Panel dotykowy �²  Udost �
 pnia funkcje myszy. Aby uzyska �ü��wi �
 cej informacji, nale �*y zapozna �ü��si�
��z sekcj �����ÄKorzystanie z klawiatury i panelu dotykowego � .́ 

�� 

Zatrzask wy ��wietlacza �²  Przytrzymuje wy ��wietlacz w pozycji zamkni �
 tej.  

�� 

G�áo��niki �²  Aby dopasowa �ü��g �áo��no ���ü��zintegrowanych g �áo���Q�L�N�y�Z�����Q�D�F�L��nij przyciski sterowania g �áo��no ��ci�� , �S�U�]�\�F�L�V�N���Z�\�F�L�V�]�D�Q�L�D���O�X�E���R�G�S�R�Z�L�H�G�Q�L�H���V�N�U�y�W�\��
klawiaturowe. Wi �
 cej informacji mo �*na znale �(�ü��w sekcji �ÄKorzystanie z klawiatury i panelu dotykowego � .́ 

�� 

Przyciski wodzika i panelu dotykowego �²  Udost �
 pniaj ����funkcje myszy. Aby uzyska �ü��wi �
 cej informacji, nale �*y zapozna �ü��si�
��z sekcj �����ÄKorzystanie z klawiatury 
i panelu dotykowego � .́ 

�� 

Wodzik �²  Udost �
 pnia funkcje myszy. Aby uzyska �ü��wi �
 cej informacji, nale �*y zapozna �ü��si�
��z sekcj �����ÄKorzystanie z klawiatury i panelu dotykowego � .́ 

�� 

Przyciski sterowania g �áo��no ��ci �����²  Nale �*y nacisn ���ü��te przyciski, aby dostosowa �ü��g �áo��no ���ü. 

�� 

Przycisk wyciszania �²  Nale �*y nacisn ���ü��ten przycisk, aby wyciszy �ü��d �(wi �
 k.  

�� 

Lampki klawiatury i stanu sieci bezprzewodowej   

 
Lampka zapala si �
��po w �á��czeniu komputera i miga, gdy komputer jest w trybie zarz �� dzania energi �� . 

 
Zapala si �
 , gdy komputer odczytuje lub zapisuje dane.  

 
POUCZENIE: Aby unikn ���ü��utraty danych, nigdy nie nale �*y wy �á��cza�ü��komputera, gdy lampka  miga.

 
�� wieci si �
����wiat �áem ci �� g �áym lub miga, wskazuj �� c stan na �áadowania akumulatora.  
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Znaczenie zielonych lampek umieszczonych nad klawiatur ����jest nast �
 puj �� ce:  

��Widok z lewej strony  

  

�� 

Gniazdo karty PC �²  Obs�áuguje jedn ����kart �
��PC, tak ����jak modem czy karta sieciowa. Komputer jest dostarczany wraz z plastikow ����za�� lepk ����zainstalowan ����w 
gnie �(dzie. Wi �
 cej informacji mo �*na znale �(�ü��w sekcji �ÄKorzystanie z kart PC � .́ 

�� 

Gniazdo karty inteligentnej �²  Obs�áuguje jedn ����kart �
��inteligentn �� . Wi�
 cej informacji mo �*na znale �(�ü��w sekcji �ÄKorzystanie z kart inteligentnych � .́ 

�� 

Czujnik podczerwieni �²  Umo �*�O�L�Z�L�D���W�U�D�Q�V�I�H�U���S�O�L�N�y�Z���]���N�R�P�S�X�W�H�U�D���G�R���L�Q�Q�H�J�R���X�U�]�� dzenia zgodnego z systemem podczerwieni, bez korzystania z po �á��cze����
kablowych.  

 
Zapala si �
��po w �á��czeniu klawiatury numerycznej.  

 
Zapala si �
��po w �á��czeniu urz �� dze ����bezprzewodowych.  

 
Zapala si �
��po w �á��czeniu funkcji pisania wielkimi literami.  

 
Zapala si �
��po w �á��czeniu funkcji Mini PCI i technologii bezprzewodowej Bluetooth �Š. Aby w �á��czy �ü��funkcje Mini PCI i technologi �
��bezprzewodow ����
Bluetooth , naci ��nij klawisze <Fn><F2>.  

�� 

UWAGA: Interfejs technologii bezprzewodowej Bluetooth jest funkcj ����opcjonaln ����komputera, wi �
 c ikona  w �á��cza si �
���W�\�O�N�R���Z�y�Z�F�]�D�V�����J�G�\���L�Q�W�H�U�I�H�M�V��
Bluetooth zosta �á���]�D�P�y�Z�L�R�Q�\��wraz z komputerem.  

Wi�
 cej informacji na ten temat mo �*na znale �(�ü��w dokumentacji dostarczanej wraz z urz �� dzeniem Bluetooth.  

 
Zapala si �
��po w �á��czeniu funkcji blokowania przewijania.  

1  gniazdo kabla zabezpieczaj �� cego  4 gniazdo karty PC  

2 z�á��cza audio  (2)  5  gniazdo kart inteligentnych  

3 czujnik podczerwieni  6  nap �
 d dysku twardego  
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W zakupionym komputerze czujnik podczerwieni jest wy �á��czony. Czujnik podczerwieni mo �*na w �á��czy �ü��za pomoc ����programu konfiguracji systemu. Informacje 
dotycz �� ce transmisji danych mo �*na znale �(�ü��w Pomocy  systemu Windows, Help and Support Center (Centrum pomocy i obs �áugi technicznej) lub w dokumentacji 
dostarczonej wraz z urz �� dzeniem zgodnym z systemem transmisji w podczerwieni.  

�� 

Z�á��cza audio   

  

�� 

Nap �
 d dysku twardego �²  Urz �� dzenie do przechowywania oprogramowania i danych.  

�� 

Gniazdo kabla zabezpieczaj �� cego �²  Umo �*liwia pod �á��czenie do komputera dost �
 pnych na rynku urz �� dze ����zabezpieczaj �� cych przed kradzie � * � �. Dodatkowe 
informacje na ten temat znajduj ����si�
��w dokumentacji urz �� dzenia zabezpieczaj �� cego.  

  

��Widok z prawej strony  

  

Do z �á��cza  nale �*y pod �á��cza�ü��s�áuchawki lub g �áo��niki. 

Do z �á��cza nale �*y pod �á��cza�ü��mikrofon .  

 POUCZENIE: Przed zakupem urz �� dzenia zabezpieczaj �� cego przed kradzie �*����nale �*y upewni �ü��si�
 , czy pasuje ono do gniazda kabla zabezpieczaj �� cego.

1 wn �
 ka modu �áowa  



�� 

Wn �
 ka modu �áowa �²  Umo �*liwia zainstalowanie takich urz �� dze �� , jak nap �
 d optyczny lub modu �á���'�H�O�O�Œ���7�U�D�Y�H�O�/�L�W�H�Œ�����:�L�
 cej informacji mo �*na znale �(�ü��w sekcji 
�ÄKorzystanie z wn �
 ki modu �áowej � .́ 

�� 

Zatrzask zwalniaj �� cy urz �� dzenie �²  Odblokowuje urz �� dzenie we wn �
 ce modu �áowej. Instrukcje mo �*na znale �(�ü��w sekcji �ÄKorzystanie z wn �
 ki modu �áowej � .́ 

��Widok z ty �áu  

  

�� 

Z�á��cza USB   

�� 

Z�á��cze wyj ��cia telewizyjnego S - video   

�� 

Z�á��cze modemu (RJ - 11)   

�� 

Z�á��cze sieciowe (RJ - 45)  

�� 

Z�á���F�]�H���U�y�Z�Q�R�O�H�J�áe  

2  zatrzask zwalniaj �� cy urz �� dzenie  

3 z�á��cza USB  (2)  

1  z�á��cze sieciowe (RJ -45)   6  z�á��cze szeregowe  

2 z�á��cze wyj ��ciowe sygna �áu telewizyjnego S -Video  7 z�á��cze wideo  

3 z�á��cza USB  (2)  8  z�á��cze zasilacza pr �� du zmiennego  

4 z�á��cze modemu (RJ -11)  9  otwory wentylacyjne  

5 z�á���F�]�H���U�y�Z�Q�R�O�H�J�áe �� �� 

 

S�áu�*����do pod �á��czania urz �� dze ����USB, takich jak mysz, klawiatura czy drukarka. Przy u �*yciu opcjonalnego kabla nap �
 du dyskietek mo �*na 
pod �á��czy �ü��opcjonalny nap �
 d dyskietek bezpo ��rednio do z �á��cza USB.  

 

Umo �*liwia pod �á��czenie komputera do telewizora. Wi �
 cej informacji mo �*na znale �(�ü��w sekcji �ÄPod�á��czanie komputera do telewizora lub 
urz �� dzenia d �(wi �
 kowego � .́ 

 

Je�*�H�O�L���]�D�P�y�Z�L�R�Q�R���R�S�F�M�R�Q�D�O�Q�\���P�R�G�H�P���Z�H�Z�Q�
 trzny, do z �á��cza modemowego nale �*y pod �á��czy �ü��kabel telefoniczny.  

Informacje dotycz �� ce korzystania z modemu znajduj ����si�
��w elektronicznej dokumentacji modemu dostarczanej wraz z komputerem.  

 POUCZENIE: Z�á��cze sieciowe jest nieco wi �
 ksze ni �*��z�á��cze modemowe. Aby unikn ���ü��uszkodzenia komputera, nie nale �*y pod �á��cza�ü��linii telefonicznej do 
z�á��cza sieciowego.

 

Umo �*liwia pod �á��czenie komputera do sieci. Dwie lampki obok z �á��cza wskazuj �����]�D�U�y�Z�Q�R���V�W�D�Q���S�R�á��czenia, jak i przesy �áania informacji dla 
po �á��cze����sieci przewodowej.  

Informacje dotycz �� ce korzystania z karty sieciowej znajduj ����si�
��w dokumentacji karty sieciowej dostarczonej wraz z komputerem. Patrz 
sekcja �ÄWyszukiwanie informacji � .́ 
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�� 

Z�á��cze karty graficznej   

�� 

Z�á��cze szeregowe   

�� 

Z�á��cze zasilacza �²  Umo �*liwia pod �á��czenie zasilacza do komputera.  

  

Zasilacz przetwarza pr �� d zmienny na pr �� d sta �áy, wymagany do zasilania komputera. Zasilacz mo �*na pod �á��czy �ü��do komputera niezale �*nie od tego, czy jest on 
w �á��czony, czy nie.  

�� 

�� 

Otwory wentylacyjne �²  Komputer wykorzystuje wewn �
 trzny wentylator do wytworzenia przep �áywu powietrza przez otwory wentylacyjne, co zapobiega 
przegrzaniu si �
��komputera.  

�� 

��Widok od do �áu  

 

S�áu�*y do pod �á��czania urz �� dze �����U�y�Z�Q�R�O�H�J�áych, np. drukarki.  

 

S�áu�*y do pod �á��czenia monitora zewn �
 trznego. Wi �
 cej informacji mo �*na znale �(�ü��w sekcji �ÄKorzystanie z wy ��wietlacza � .́ 

 

S�áu�*y do pod �á��czania urz �� dze ����szeregowych, takich jak mysz lub sprz �
 t przeno ��ny.  

 OSTRZE �)ENIE: �=�D�V�L�O�D�F�]���Z�V�S�y�ápracuje z gniazdami sieci elektrycznej u �*ywanymi na ca �áym �� �Z�L�H�F�L�H�����:���U�y�*nych krajach stosuje si �
���M�H�G�Q�D�N���U�y�*ne 
wtyczki i listwy zasilania. U �*ycie nieodpowiedniego kabla, nieprawid �áowe pod �á��czenie kabla do listwy zasilaj �� cej lub gniazda elektrycznego 
mo �*e spowodowa �ü��po �*ar lub uszkodzenie sprz �
 tu.

 POUCZENIE: Od�á��czaj �� c zasilacz od komputera nale �*y chwyta �ü��za wtyczk �
��kabla, nie za sam kabel, i ci �� gn ���ü��zdecydowanie, ale delikatnie, aby nie 
uszkodzi �ü��kabla.

 OSTRZE �)ENIE: Nie nale �*y blokowa �ü��ani zatyka �ü���R�W�Z�R�U�y�Z���Z�H�Q�W�\�O�D�F�\�M�Q�\�F�K�����D�Q�L���G�R�S�U�R�Z�D�G�]�D�ü��do gromadzenia si �
��w nich kurzu. Gdy komputer jest 
uruchomiony, nie nale �*y go przechowywa �ü��w miejscach o s �áabej wentylacji, na przyk �áad w zamkni �
 �W�H�M���D�N�W�y�Z�F�H�����2�J�U�D�Q�L�F�]�R�Q�\���S�U�]�H�S�áyw powietrza 
grozi uszkodzeniem komputera lub po �*arem.

 UWAGA: Komputer w �á��cza wentylator jedynie wtedy, gdy jego temperatura nadmiernie wzro ��nie. Dzia �á�D�Q�L�X���Z�H�Q�W�\�O�D�W�R�U�y�Z���P�R�*e towarzyszy �ü��szum, 
�N�W�y�U�\���M�H�V�W���]�M�D�Z�L�V�N�L�H�P���Q�R�U�P�D�O�Q�\�P���L���Q�L�H���R�]�Q�D�F�]�D���D�Z�D�U�L�L���Z�H�Q�W�\�O�D�W�R�U�D���D�Q�L���N�R�P�S�X�W�H�U�D��
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�� 

Pokrywa modu �á�y�Z���S�D�P�L�
 ci �²  Zakrywa wn �
 k�
 , �Z���N�W�y�U�H�M���]�Q�D�M�G�X�M����si�
��modu �áy pami �
 ci. Informacje mo �*na znale �(�ü��w sekcji �ÄDodawanie i wymiana 
podzespo �á� y � Z� .́ 

�� 

Zatrzask zwalniaj �� cy akumulator �²  Odblokowuje wn �
 k�
��akumulatora. Instrukcje mo �*na znale �(�ü��w rozdziale Korzystanie z akumulatora . 

�� 

Wska �(nik na �áadowania akumulatora �± Informuje o poziomie na �áadowania akumulatora. Patrz Korzystanie z akumulatora . 

�� 

Akumulator �²  Gdy zainstalowany jest akumulator, mo �*na u �*ywa �ü��komputera bez konieczno ��ci pod �á��czania do gniazda elektrycznego. Patrz Korzystanie z 
akumulatora . 

�� 

Gniazdo urz �� dzenia dokuj �� cego �²  Umo �*liwia pod �á��czenie komputera do urz �� dzenia dokuj �� cego. Dodatkowe informacje na ten temat mo �*na znale �(�ü��w 
dokumentacji urz �� dzenia dokuj �� cego.  

�� 

Wentylator �± Komputer wykorzystuje wewn �
 trzny wentylator do wytworzenia przep �áywu powietrza przez otwory wentylacyjne, co zapobiega przegrzaniu si �
��
komputera.  

�� 

�� 

Pokrywa modemu/baterii pastylkowej �²  Przykrywa wn �
 k�
��zawieraj �� c����modem i bateri �
��pastylkow �� . Informacje mo �*na znale �(�ü��w sekcji �ÄDodawanie i 
wymiana podzespo �á� y � Z� .́ 

�� 

Nap �
 d dysku twardego �²  Urz �� dzenie do przechowywania oprogramowania i danych.  

�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci 

�� 

1  pokrywa modu �áu pami �
 ci 5  gniazdo urz �� dzenia dokuj �� cego  

2 zatrzask zwalniaj �� cy wn �
 ki akumulatora  6 wentylator  

3  wska �(nik na �áadowania akumulatora  7 modem/bateria pastylkowa  

4 akumulator  8  nap �
 d dysku twardego  

 OSTRZE �)ENIE: Nie nale �*y blokowa �ü��ani zatyka �ü���R�W�Z�R�U�y�Z���Z�H�Q�W�\�O�D�F�\�M�Q�\�F�K�����D�Q�L���G�R�S�U�R�Z�D�G�]�D�ü��do gromadzenia si �
��w nich kurzu. Gdy komputer jest 
uruchomiony, nie nale �*y go przechowywa �ü��w miejscach o s �áabej wentylacji, na przyk �áad w zamkni �
 �W�H�M���D�N�W�y�Z�F�H�����2�J�U�D�Q�L�F�]�R�Q�\���S�U�]�H�S�áyw powietrza 
grozi uszkodzeniem komputera lub po �*arem.

 UWAGA: Komputer w �á��cza wentylator jedynie wtedy, gdy jego temperatura nadmiernie wzro ��nie. Wentylatory mog ����wytwarza �ü��szum, co jest 
�]�M�D�Z�L�V�N�L�H�P���Q�R�U�P�D�O�Q�\�P���L���Q�L�H���R�]�Q�D�F�]�D���S�U�R�E�O�H�P�y�Z���D�Q�L���]���Z�H�Q�W�\�O�D�W�R�U�D�P�L�����D�Q�L���]���N�R�P�S�X�W�H�U�H�P��
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��Dodatek  
Podr �
 cznik u �*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�D���N�R�P�S�X�W�H�U�D���'�H�O�O�Œ���/�D�W�L�W�X�G�H�Œ���'�������� 

����Uwaga dotycz �� �F�D���S�U�R�G�X�N�W�y�Z���I�L�U�P�\���0�D�F�U�R�Y�L�V�L�R�Q 

����Informacje FCC (tylko USA)  

 

��Uwaga dotycz �� �F�D���S�U�R�G�X�N�W�y�Z���I�L�U�P�\���0�D�F�U�R�Y�L�V�L�R�Q�� 

Ten produkt zawiera technologi �
���R�F�K�U�R�Q�\���S�U�D�Z���D�X�W�R�U�V�N�L�F�K�����N�W�y�U�D���M�H�V�W���F�K�U�R�Q�L�R�Q�D���S�U�]�H�]���P�H�W�R�G�\���]�D�V�W�U�]�H�*�R�Q�H���Z���Q�L�H�N�W�y�U�\�F�K���S�D�W�H�Q�W�D�F�K���Z���8�6�$���R�U�D�]���S�U�]�H�]���L�Q�Q�H��
prawa w �áasno ��ci intelektualnej b �
 d �� ce w �áasno ��ci����firmy Macrovision Corporation i innych w �áa��cicieli praw. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw 
autorskich musi by �ü��autoryzowane przez firm �
��Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do u �*ytku domowego i innych ograniczonych 
zastosowa �� , chyba �*e autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i dezasemblacja s ����zabronione.  

��Informacje FCC (tylko USA)  

Zgodnie z klasyfikacj ����Federalnej Komisji Komunikacji (Federal Communications Commission - FCC), wi �
 kszo ���ü���V�\�V�W�H�P�y�Z���N�R�P�S�X�W�H�U�R�Z�\�F�K���I�L�U�P�\���'�H�O�O���W�R��
urz �� dzenia cyfrowe klasy B. Aby okre �� li �ü, �G�R���N�W�y�U�H�M���N�O�D�V�\���Q�D�O�H�*y dany komputer, nale �*y odczyta �ü��wszystkie etykiety rejestracyjne FCC umieszczone na dolnej, 
bocznej lub tylnej ��ciance obudowy komputera, na uchwytach monta �*owych kart i na samych kartach. Je �� li na jakiejkolwiek etykiecie znajduje si �
��oznaczenie 
klasy A, ca �áy system komputerowy uznawany jest za urz �� dzenie cyfrowe klasy A. Je �� li na wszystkich  etykietach znajduje si �
��symbol klasy B, w formie numeru 
identyfikacyjnego lub logo FCC ( ), komputer mo �*na uzna �ü��za urz �� dzenie cyfrowe klasy B.  

Po okre �� leniu klasy FCC komputera nale �*y odczyta �ü��tre ���ü��stosownych norm FCC. Nale �*y pami �
 ta �ü, �*e zgodnie z przepisami FCC, wszelkie zmiany lub 
�P�R�G�\�I�L�N�D�F�M�H�����N�W�y�U�H���Q�L�H���]�R�V�W�D�áy wyra �(nie zatwierdzone przez firm �
��Dell, mog ����skutkowa �ü��utrat ����prawa do korzystania ze sprz �
 tu.  

Niniejsze urz �� dzenie spe �ánia wymogi zawarte w cz � 
 � ��F�L���������S�U�]�H�S�L�V�y�Z���)�&�&�����.�R�U�]�\�V�W�D�Q�L�H���]���Q�L�H�J�R���M�H�V�W���P�R�*liwe pod dwoma warunkami:  

l ��Dane urz �� dzenie nie mo �*e powodowa �ü��szkodliwych zak �á�y�F�H�� . 
 

l ��Urz �� dzenie musi by �ü��zdolne do przyjmowania zak �á�y�F�H�� , �Q�D�Z�H�W���W�D�N�L�F�K�����N�W�y�U�H���P�R�J����powodowa �ü��nieprawid �áowo ��ci funkcjonowania.  
 

�� 

Klasa A  

Niniejszy sprz �
 t przeszed �á��pomy �� lnie testy zgodno ��ci z wymogami dla urz �� dze ����cyfrowych klasy A, w rozumieniu Cz � 
 � ��F�L���������S�U�]�H�S�L�V�y�Z���)�&�&�����:�\�P�R�J�L���V�W�D�Z�L�D�Q�H��
sprz �
 towi tej klasy maj ����zapewnia �ü��nale �*yt ����ochron �
��przeciwko zak �á�y�F�H�Q�L�R�P���S�U�]�\���N�R�U�]�\�V�W�D�Q�L�X���]���Q�L�H�J�R���Z����rodowisku biurowo -przemys �áowym. Ten sprz �
 t 
generuje, wykorzystuje i mo �*e emitowa �ü��sygna �áy o cz �
 stotliwo ��ci radiowej. W przypadku instalacji i korzystania niezgodnego z zaleceniami producenta 
promieniowanie to mo �*e powodowa �ü��zak �á�y�F�H�Q�L�D���N�R�P�X�Q�L�N�D�F�M�L���U�D�G�L�R�Z�H�M�����.�R�U�]�\�V�W�D�Q�L�H���]���W�H�J�R���V�S�U�]�
 tu w budynkach mieszkalnych stwarza wysokie 
prawdopodobie �� stwo zak �á�y�F�H�� , �N�W�y�U�H���X�*ytkownik b �
 dzie zobowi �� zany zlikwidowa �ü��na w �áasny koszt.  

�� 

Klasa B  

Niniejszy sprz �
 t przeszed �á��pomy �� lnie testy zgodno ��ci z wymogami dla urz �� dze ����cyfrowych klasy B, w rozumieniu cz � 
 � ��F�L���������S�U�]�H�S�L�V�y�Z���)�&�&�����:�\�P�D�J�D�Q�L�D��
stawiane urz �� dzeniom tej klasy maj ����zapewnia �ü��nale �*yt ����ochron �
��przeciwko zak �á�y�F�H�Q�L�R�P���S�U�]�\���N�R�U�]�\�V�W�D�Q�L�X���]���Q�L�H�J�R���Z���E�X�G�\�Q�N�D�F�K���P�L�H�V�]�N�D�O�Q�\�F�K�����7�H�Q���V�S�U�]�
 t 
generuje, u �*ywa i mo �*e emitowa �ü��sygna �áy o cz �
 stotliwo ��ci radiowej. W przypadku instalacji i korzystania niezgodnego z zaleceniami producenta 
promieniowanie to mo �*e powodowa �ü��zak �á�y�F�H�Q�L�D���Z���N�R�P�X�Q�L�N�D�F�M�L���U�D�G�L�R�Z�H�M�����1�L�H���P�D���M�H�G�Q�D�N���J�Z�D�U�D�Q�F�M�L�����*e takie zak �á�y�F�H�Q�L�D���Q�L�H���Z�\�V�W�� pi ����w przypadku konkretnej 
instalacji. Je �� li oka �*e si �
 , �*e ten sprz �
 t powoduje zak �á�y�F�H�Q�L�D���Z���S�U�D�F�\���R�G�E�L�R�U�Q�L�N�y�Z���U�D�G�L�R�Z�\�F�K���O�X�E���W�H�O�H�Z�L�]�\�M�Q�\�F�K�����F�R���P�R�*na ustali �ü��w �á��czaj �� c i wy �á��czaj �� c 
sprz �
 t), zak �á�y�F�H�Q�L�D���P�R�*na zmniejszy �ü��na jeden b �� d �(��kilka z poni �*�V�]�\�F�K���V�S�R�V�R�E�y�Z�� 

l ��Zmieni �ü��po �áo�*enie lub ustawienie anteny odbiorczej.  
 

l ��Zwi �
 kszy �ü��odleg �áo���ü��mi �
 dzy sprz �
 tem a odbiornikiem.  
 

l ��Pod�á��czy �ü��urz �� dzenie do gniazda zasilaj �� cego znajduj �� cego si �
��w innym obwodzie ni �*���W�H�Q�����G�R���N�W�y�U�H�J�R���S�R�G�á��czony jest odbiornik.  
 

l ��W razie konieczno ��ci mo �*na zasi �
 gn ���ü��dodatkowej porady u sprzedawcy lub u do ��wiadczonego technika radiowo -telewizyjnego.  
 

�� 

Informacje identyfikacyjne FCC  

Poni �*sze informacje s ����umieszczane na urz �� dzeniu lub urz �� �G�]�H�Q�L�D�F�K���R�S�L�V�\�Z�D�Q�\�F�K���Z���W�\�P���G�R�N�X�P�H�Q�F�L�H���V�W�R�V�R�Z�Q�L�H���G�R���S�U�]�H�S�L�V�y�Z���)�&�&���� 

l ��Numer modelu: PP11L  
 

Nazwa firmy:  
 
Dell Inc.  
One Dell Way  
Round Rock, Texas 78682 USA  
512 -338 -4400  
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�� Format ASF  
Podr �
 cznik u �*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�D���N�R�P�S�X�W�H�U�D���'�H�O�O�Œ���/�D�W�L�W�X�G�H�Œ���'�������� 

 
ASF jest standardem zarz �� dzania DMTF okre �� laj �� �F�\�P���V�S�R�V�y�E���S�R�Z�L�D�G�D�P�L�D�Q�L�D���D�O�H�U�W�D�P�L���Äprzed uruchomieniem systemu operacyjnego �´��lub �Äbez systemu 
operacyjnego � .́ Standard zosta �á��zaprojektowany w celu generowania alertu dotycz �� cego potencjalnego zagro �*enia zabezpiecze ����lub b �á�
�G�y�Z�����J�G�\���V�\�V�W�H�P��
operacyjny jest w stanie u ��pienia lub komputer jest wy �á��czony. Technologia ASF zosta �áa zaprojektowana w celu zast �� pienia wcze ��niejszych technologii 
powiadamiania dzia �áaj �� cych bez systemu operacyjnego.  

Ten komputer obs �áuguje nast �
 puj �� ce alerty ASF i mo �*liwo ��ci pracy zdalnej:  

Wi�
 cej informacji na temat wdra �*ania technologii ASF firmy Dell mo �*na znale �(�ü��w podr �
 cznikach ASF for Dell Portable Computers (Technologia ASF w 
komputerach przeno ��nych firmy DELL) i ASF Administrator's Guide for Dell Portable Computers  (Przewodnik administratora ASF w komputerach przeno ��nych firmy 
DELL), dost �
 pnych w witrynie pomocy technicznej firmy Dell w sieci Web pod adresem support.euro.dell.com . 
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�� 

�� 

Alert  

�� 

Opis  

Chassis Intrusion �± Physical Security Violation/Chassis Intrusion �± Physical Security Violation Event 
Cleared (Naruszenie obudowy �± Naruszenie zabezpieczenia fizycznego/Naruszenie obudowy �± Usuni �
te 
zdarzenie Naruszenie zabezpieczenia fizycznego)  

Urz �� dzenie dokuj �� ce zosta �áo otwarte i 
bezpiecze �� stwo gniazda PCI zosta �áo 
naruszone.  

�)�D�L�O�X�U�H���W�R���%�R�R�W���W�R���%�,�2�6�����5�R�]�U�X�F�K���G�R���V�\�V�W�H�P�X���%�,�2�6���Q�L�H���S�R�Z�L�y�G�á��si �
)  �àadowanie systemu BIOS nie zosta �áo 
uko �� czone podczas uruchamiania.  

System Password Violation (Nieprawid �áowe has �áo systemowe)  Has�áo systemowe jest nieprawid �áowe 
(alert wyst �
 puje si �
��po 3 nieudanych 
�S�U�y�E�D�F�K���� 

Entity Presence (Obecno ���ü��jednostki)  Okresowe impulsy sprawdzaj �� ce 
obecno ���ü��komputera zosta �áy przekazane.  
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�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci  

�� Korzystanie z akumulatora  
Podr �
 cznik u �*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�D���N�R�P�S�X�W�H�U�D���'�H�O�O�Œ���/�D�W�L�W�X�G�H�Œ���'�������� 

 

��Wydajno ���ü��akumulatora  

Podczas korzystania z komputera przeno ���Q�H�J�R���'�H�O�O�Œ���J�á�y�Z�Q�\���D�N�X�P�X�O�D�W�R�U���S�R�Z�L�Q�L�H�Q���E�\�ü��w nim zawsze zainstalowany. Pozwala to osi �� gn ���ü��optymaln ����
wydajno ���ü��komputera i chroni przed utrat ����ustawie ����systemu BIOS. Standardowe wyposa �*enie stanowi akumulator umieszczony we wn �
 ce akumulatora.  

�&�]�D�V���S�U�D�F�\���D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�D���M�H�V�W���U�y�*ny w zale �*no ���F�L���R�G���Z�D�U�X�Q�N�y�Z���S�U�D�F�\�����'�R�G�D�W�N�R�Z�R���Z�H���Z�Q�
 �F�H���P�H�G�L�y�Z���P�R�*na zainstalowa �ü��drugi akumulator, co znacznie 
wyd �áu�*a czas pracy.  

Czas pracy zostanie znacz �� �F�R���V�N�U�y�F�R�Q�\�����M�H�� li cz �
 sto wykonywane b �
 d �����Q�L�H�N�W�y�U�H���R�S�H�U�D�F�M�H�����6����to mi �
 dzy innymi:  

l ��Korzystanie z nap �
 �G�y�Z���R�S�W�\�F�]�Q�\�F�K�� 
 

l ��Korzystanie z urz �� dze ����komunikacji bezprzewodowej, kart PC, kart ExpressCards, kart pami �
 ci lub urz �� dze ����USB.  
 

l ��Ustawienie wysokiej jaskrawo ��ci wy ��wietlacza, u �*�\�Z�D�Q�L�H���W�U�y�M�Z�\�P�L�D�U�R�Z�\�F�K���Z�\�J�D�V�]�D�F�]�\���H�N�U�D�Q�X���O�X�E���L�Q�Q�\�F�K���S�U�R�J�U�D�P�y�Z���R���G�X�*ym zapotrzebowaniu na 
energi �
 , �M�D�N���J�U�\���W�U�y�M�Z�\�P�L�D�U�R�Z�H�� 
 

l ��Uruchamianie komputera w trybie maksymalnej wydajno ��ci (patrz Konfigurowanie ustawie ����zarz �� dzania energi �� ).  
 

Przed w �áo�*eniem akumulatora do komputera nale �*y sprawdzi �ü��poziom jego na �áadowania (patrz Sprawdzanie poziomu na �áadowania akumulatora ). Mo �*na 
�U�y�Z�Q�L�H�*��tak skonfigurowa �ü��opcje ustawie ����steruj �� cych oszcz �
 dzaniem energii, aby u �*ytkownik by �á��ostrzegany, gdy poziom na �áadowania b �
 dzie niski (patrz 
Konfigurowanie ustawie ����zarz �� dzania energi �� ).  

�� 

�� 

�� 

��Sprawdzanie poziomu na �áadowania akumulatora  

Miernik akumulatora Dell QuickSet, okno Power Meter  (Miernik energii) w systemie Microsoft Windows, ikona , miernik na �áadowania akumulatora, miernik 
stanu zu �*ycia oraz ostrze �*enie o niskim poziomie na �áadowania akumulatora informuj ����o poziomie na �áadowania.  

�� 

�0�L�H�U�Q�L�N���D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�D���S�U�R�J�U�D�P�X���'�H�O�O�Œ���4�X�L�F�N�6�H�W 

Je�*eli jest zainstalowany program Dell QuickSet, naci ��nij klawisze <Fn><F3>, aby wy ��wietli �ü��miernik akumulatora QuickSet. Miernik akumulatora wy ��wietla 
informacje o stanie, zu �*yciu i czasie pozosta �áym do pe �ánego na �áadowania akumulatora w komputerze.  

����Wydajno ���ü��akumulatora  ����Konfiguracja ustawie ����zarz �� dzania energi ��  

����Sprawdzanie poziomu na �áadowania 
akumulatora  

�����àadowanie akumulatora  

����Oszcz�
 dzanie energii akumulatora  ����Wymiana akumulatora  

����Tryby zarz �� dzania energi ��  ����Przechowywanie akumulatora  

 UWAGA: Wi�
 cej informacji na temat gwarancji udzielonej na komputer przez firm �
��Dell mo �*na znale �(�ü��w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w 
osobnym dokumencie gwarancyjnym do �á��czonym do komputera.

 UWAGA: Poniewa �*��akumulator mo �*e nie by �ü��ca�ákowicie na �áadowany, podczas pierwszego u �*ycia komputera nale �*y u �*y�ü��zasilacza i pod �á��czy �ü��nowy 
�N�R�P�S�X�W�H�U���G�R���J�Q�L�D�]�G�D���]�D�V�L�O�D�Q�L�D�����:���F�H�O�X���X�]�\�V�N�D�Q�L�D���Q�D�M�O�H�S�V�]�\�F�K���Z�\�Q�L�N�y�Z���Q�D�O�H�*y u �*ywa �ü��komputera pod �á��czonego do zasilacza do chwili ca �ákowitego 
na �áadowania akumulatora. Aby sprawdzi �ü��stan na �áadowania akumulatora, nale �*y klikn ���ü��Control Panel  (Panel sterowania) �o  Power Options  (Opcje 
zasilania), a nast �
 pnie zak �áadk �
��Power Meter  (Miernik energii).

 UWAGA: �&�]�D�V���S�U�D�F�\���D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�D�����F�]�D�V�����S�U�]�H�]���N�W�y�U�\���P�R�*e on przechowywa �ü���áadunek elektryczny) zmniejsza si �
��w okresie u �*ytkowania. W zale �*no ��ci 
od tego, jak cz �
 sto i w jakich warunkach korzysta si �
��z akumulatora, w okresie u �*ytkowania komputera mo �*e zaistnie �ü��potrzeba zakupu nowego 
akumulatora.

 UWAGA: Firma Dell zaleca, aby przed wykonaniem zapisu na dysk CD lub DVD pod �á��czy �ü��komputer do gniazda elektrycznego.

 OSTRZE �)ENIE: U�*ycie nieodpowiedniego akumulatora mo �*e zwi �
 kszy �ü��zagro �*enie po �*arem lub wybuchem. Nale �*y stosowa �ü��tylko zgodne 
akumulatory zakupione w firmie Dell. Akumulator litowo - jonowy jest zaprojektowany do pracy z komputerem firmy Dell. W opisywanym 
urz �� dzeniu nie nale �*y stosowa �ü���D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�y�Z���]���L�Q�Q�\�F�K���N�R�P�S�X�W�H�U�y�Z����

 OSTRZE �)ENIE: Zu �*�\�W�\�F�K���D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�y�Z���Q�L�H���Q�D�O�H�*y wyrzuca �ü��wraz z innymi odpadkami. Je �*eli akumulator straci pojemno ���ü, nale �*y skontaktowa �ü��
si �
���]���O�R�N�D�O�Q�\�P���S�X�Q�N�W�H�P���X�W�\�O�L�]�D�F�M�L���R�G�S�D�G�y�Z���O�X�E���Z�\�G�]�L�D�áem ochrony ��rodowiska, aby uzyska �ü��informacje dotycz �� ce sposobu utylizacji 
�D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�y�Z���O�L�W�R�Z�R- jonowych. Wi �
 cej informacji mo �*na znale �(�ü��w cz �
�� ci �Ä�8�W�\�O�L�]�D�F�M�D���D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�y�Z�´, w Przewodniku z informacjami o 
produkcie .

 OSTRZE �)ENIE: Niew �áa��ciwe manipulowanie akumulatorem mo �*e zwi �
 kszy �ü��zagro �*enie po �*arem lub poparzeniem ��rodkami chemicznymi. 
Akumulatora nie wolno dziurawi �ü, pali �ü, rozbiera �ü��ani wystawia �ü��na dzia �áanie temperatury powy �*�H�M�������ƒ�&�����������ƒ�)�������$�N�X�P�X�O�D�W�R�U���Q�D�O�H�*y 
przechowywa �ü��w miejscu niedost �
 �S�Q�\�P���G�O�D���G�]�L�H�F�L�����=���D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�H�P���]�Q�L�V�]�F�]�R�Q�\�P���O�X�E���W�D�N�L�P�����]���N�W�y�U�H�J�R���Q�D�V�W�� pi �á��wyciek, nale �*y obchodzi �ü��si �
��z 
wyj �� tkow ����ostro �*no ��ci �� . W uszkodzonych akumulatorach mo �*e nast �� pi �ü���Z�\�F�L�H�N�����N�W�y�U�\���P�R�*e doprowadzi �ü��do obra �*e ���� cia �áa lub uszkodzenia 
sprz �
 tu. 
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Aby uzyska �ü��wi �
 cej informacji o programie QuickSet, nale �*y klikn ���ü��prawym przyciskiem myszy ikon �
��  na pasku zada �� , a nast �
 pnie klikn ���ü��polecenie Help  
(Pomoc).  

�� 

Miernik energii systemu Microsoft �Š��Windows �Š 

Miernik energii w systemie Windows sygnalizuje szacunkowy poziom na �áadowania akumulatora. Aby sprawdzi �ü��miernik energii, nale �*y klikn ���ü��dwukrotnie ikon �
��

, znajduj �� c����si�
��na pasku zada �� .  

Je�� li komputer jest pod �á��czony do gniazda elektrycznego, wy ��wietlana jest ikona . 

�� 

Miernik na �áadowania akumulatora  

Jednokrotne naci ��ni �
 cie lub naci ��ni �
cie i przytrzymanie  przycisku stanu na mierniku na �áadowania akumulatora pozwala sprawdzi �ü:  

l ��Na�áadowanie akumulatora (naci ��ni �
 cie i zwolnienie  przycisku)  
 

l ��Zu �*ycie akumulatora (naci ��ni �
 cie i przytrzymanie  przycisku)  
 

Okres eksploatacji akumulatora jest w du �*ym stopniu zale �*ny od tego, ile razy by �á���áadowany. Po kilkuset cyklach �áadowania i roz �áadowywania pojemno ���ü��
akumulatora, czyli maksymalny poziom na �áadowania zaczyna si �
��zmniejsza �ü. Oznacza to, �*e akumulator mo �*e wykazywa �ü��stan �Äna �áadowania � ,́ oferuj �� c 
zmniejszon ����pojemno ���ü.  

�� 

Sprawdzanie poziomu na �áadowania akumulatora  

Aby sprawdzi �ü��poziom na �áadowania akumulatora, nale �*y nacisn ���ü i zwolni �ü przycisk stanu umieszczony na mierniku na �áadowania akumulatora, aby w �á��czy �ü��
lampki poziomu na �áadowania. Ka �*da lampka oznacza oko �áo 20 procent pe �ánego na �áadowania akumulatora. Je �� li akumulator jest np. na �áadowany na 80%, 
��wiec ����si�
��cztery lampki. Je �� li nie ��wieci si �
���*adna lampka, akumulator nie jest na �áadowany.  

�� 

Sprawdzanie zu �*ycia akumulatora  

Aby sprawdzi �ü��stopie ����zu�*ycia akumulatora za pomoc ����miernika na �áadowania, nale �*y nacisn ���ü��i przytrzyma �ü przycisk stanu na mierniku na �áadowania 
akumulatora przez przynajmniej 3 sekundy. Je �� li nie za ��wieci si �
���*adna lampka, oznacza to, �*e akumulator jest w dobrym stanie, czyli jego maksymalna 
pojemno ���ü��wynosi przynajmniej 80% oryginalnej pojemno ��ci. Ka �*da lampka oznacza narastaj �� cy wzrost zu �*ycia. Zapalenie si �
��pi �
 ciu lampek oznacza, �*e 
maksymalna pojemno ���ü��spad �áa poni �*ej 60% oryginalnej pojemno ��ci, wi �
 c akumulator nale �*y wymieni �ü. Dalsze informacje na temat �*ywotno ��ci akumulatora 
mo �*na znale �(�ü��w cz � 
 � �ci Dane techniczne . 

�� 

Ostrze �*enie dotycz �� ce roz �áadowania akumulatora  

Domy ��lnie, okno z ostrze �*eniem jest wy ��wietlane wtedy, gdy akumulator roz �áaduje si �
��w oko �á�R�������������8�V�W�D�Z�L�H�Q�L�D���D�O�D�U�P�y�Z���D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�D���P�R�*na zmieni �ü��w 
programie QuickSet lub w oknie Power Options Properties  (W �áa��ciwo ��ci: Opcje zasilania). Patrz Konfigurowanie ustawie ����zarz �� dzania energi �� , gdzie mo �*na 
znale �(�ü��informacje o uzyskiwaniu dost �
 pu do programu QuickSet lub okna Power Options Properties  (W �áa��ciwo ��ci: Opcje zasilania).  

��Oszcz �
 dzanie energii akumulatora  

Aby oszcz �
 dza �ü��energi �
��zgromadzon ����w akumulatorze, nale �*y post �
 powa �ü��w nast �
 puj �� �F�\���V�S�R�V�y�E�� 

l ��Je�� li jest to mo �*liwe, pod �á��czaj komputer do gniazda elektrycznego, poniewa �*��czas eksploatacji akumulatora jest w du �*ym stopniu zale �*ny od 
cz�
 stotliwo ��ci u �*ytkowania i �áadowania.  
 

l ��Prze�á��czaj komputer w tryb gotowo ��ci lub tryb hibernacji, je �� li pozostawiasz go bez nadzoru na d �áu�*ej (patrz Tryby zarz �� dzania energi �� ).  
 

l ��Korzystaj z Kreatora zarz �� dzania energi �� , aby zoptymalizowa �ü��wykorzystanie energii przez komputer. Opcje te mo �*�Q�D���U�y�Z�Q�L�H�*��skonfigurowa �ü��tak, aby 
zmienia �áy si �
��po naci ��ni �
 ciu przycisku zasilania, zamkni �
 ciu wy ��wietlacza, lub naci ��ni �
 ciu klawiszy <Fn><Esc>.  
 

��Tryby zarz �� dzania energi ���� 

�� 

 UWAGA: Stan zu �*ycia akumulatora mo �*na sprawdzi �ü���Q�D���M�H�G�H�Q���]���G�Z�y�F�K���V�S�R�V�R�E�y�Z�����]�D���S�R�P�R�F����miernika na �áadowania na akumulatorze, co zosta �áo 
opisane poni �*ej, oraz za pomoc ����miernika akumulatora programu Dell QuickSet. Aby uzyska �ü��wi �
 cej informacji na temat funkcji QuickSet, nale �*y klikn ���ü��

prawym przyciskiem myszy ikon �
��  na pasku zada �� , a nast �
 pnie wybra �ü��opcj �
��Help  (Pomoc).

 POUCZENIE: Aby zapobiec utracie lub uszkodzeniu danych, nale �*y zapisa �ü��prac �
��zaraz po pojawieniu si �
��ostrze �*enia o niskim poziomie na �áadowania 
akumulatora. Nast �
 pnie nale �*y pod �á��czy �ü��komputer do gniazda elektrycznego. Je �� li akumulator roz �áaduje si �
��ca�ákowicie, przej ��cie w tryb hibernacji 
nast �� pi automatycznie.

 UWAGA: Wi�
 cej informacji na temat metod oszcz �
 dzania energii akumulatora mo �*na znale �(�ü��w cz � 
 � �ci Tryby zarz �� dzania energi �� .
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�� 

Tryb gotowo ��ci  

W trybie gotowo ��ci zu �*ycie energii jest o tyle mniejsze, �*e po up �áywie wcze ��niej okre �� lonego czasu bezczynno ��ci (limit czasu) zostaje wy �á��czony wy ��wietlacz i 
dysk twardy. Po wyj ��ciu z trybu gotowo ��ci komputer powraca do tego samego stanu, w jakim znajdowa �á��si�
��przed przestawieniem w tryb gotowo ��ci.  

Aby przestawi �ü��komputer w tryb gotowo ��ci:  

l ��Kliknij kolejno Start �o  Shut Down  (Wy �á��cz) �o  Stand by  (Tryb gotowo ��ci).  
 

lub  

l ��W zale �*no ��ci od tego, jak s ����ustawione opcje zarz �� dzania energi ����w oknie Power Options Properties  (W �áa��ciwo ��ci: Opcje zasilania) lub w Kreatorze 
zarz �� dzania energi ����programu QuickSet, u �*yj jednej z nast �
 puj �� cych metod:  
 

�{ ��Naci ��nij przycisk zasilania.  
 

�{ ��Zamknij wy ��wietlacz.  
 

�{ ��Naci ��nij klawisze <Fn><Esc>.  
 

Aby wyj ���ü��z trybu gotowo ��ci, naci �� �Q�L�M���S�U�]�\�F�L�V�N���]�D�V�L�O�D�Q�L�D���O�X�E���R�W�Z�y�U�]���Z�\��wietlacz, w zale �*no ��ci od opcji zarz �� dzania energi �� . Nie mo �*na wyj ���ü��z trybu gotowo ��ci 
przez naci ��ni �
 cie klawisza b �� d �(��dotkni �
 cie panelu dotykowego lub wodzika.  

�� 

Tryb hibernacji  

W trybie hibernacji zu �*ycie energii jest mniejsze, poniewa �*��dane systemowe zostaj ����skopiowane do zarezerwowanego obszaru na dysku twardym, a 
nast �
 pnie komputer jest ca �ákowicie wy �á��czany. Po wyj ��ciu z trybu hibernacji komputer powraca do tego samego stanu, w jakim znajdowa �á��si�
��przed 
przej ��ciem w tryb hibernacji.  

Przestawienie komputera w tryb hibernacji nast �
 puje automatycznie, gdy poziom na �áadowania akumulatora jest krytycznie niski.  

Aby przej ���ü��r�
 cznie w tryb hibernacji:  

l ��Kliknij kolejno Start �o  Turn off computer  (Wy �á��cz komputer), naci ��nij i przytrzymaj klawisz <Shift>, a nast �
 pnie kliknij opcj �
��Hibernate  (Hibernacja).  
 

lub  

l ��W zale �*no ��ci od ustawienia opcji zarz �� dzania energi ����w oknie Power Options Properties  (W �áa��ciwo ��ci: Opcje zasilania) lub w Kreatorze zarz �� dzania 
energi ����programu QuickSet nale �*y u �*y�ü��jednej z nast �
 puj �� cych metod, aby przej ���ü��do trybu hibernacji:  
 

�{ ��Naci ��nij przycisk zasilania.  
 

�{ ��Zamknij wy ��wietlacz.  
 

�{ ��Naci ��nij klawisze <Fn><Esc>.  
 

Aby wyj ���ü��z trybu hibernacji, nale �*y nacisn ���ü��przycisk zasilania. Wychodzenie z trybu hibernacji mo �*e zaj ���ü��troch �
��czasu. Nie mo �*na wyj ���ü��z trybu hibernacji, 
naciskaj �� c klawisz b �� d �(��dotykaj �� c panel dotykowy lub wodzik. Wi �
 cej informacji na temat trybu hibernacji mo �*na znale �(�ü��w dokumentacji dostarczonej z 
systemem operacyjnym.  

Konfigurowanie ustawie ����zarz �� dzania energi ��   

Do skonfigurowania ustawie ����zarz �� dzania energi ����mo �*na u �*y�ü��Kreatora zarz �� dzania energi ����programu QuickSet lub W �áa��ciwo ��ci opcji zasilania systemu 
Windows.  

l ��Aby przej ���ü��do Kreatora zarz �� dzania energi ����programu QuickSet, dwukrotnie kliknij ikon �
��  na pasku zada �� . Wi�
 cej informacji o programie QuickSet 
mo �*na uzyska �ü��po klikni �
 ciu przycisku Help  (Pomoc) w Kreatorze zarz �� dzania energi �� . 
 

l ��Aby przej ���ü��do okna Power Options Properties  (W �áa��ciwo ��ci: Opcje zasilania), kliknij przycisk Start �o  Control Panel  (Panel sterowania) �o  Performance 
and Maintenance  (Wydajno ���ü��i konserwacja) �o  Power Options  (Opcje zasilania). Informacje o ka �*dym polu okna Power Options Properties 
(W �áa��ciwo ��ci: Opcje zasilania) mo �*na uzyska �ü��po klikni �
 ciu znaku zapytania na pasku tytu �áu, a nast �
 pnie klikni �
 �F�L�X���R�E�V�]�D�U�X�����G�O�D���N�W�y�U�H�J�R���V����potrzebne 
informacje.  
 

���àadowanie akumulatora  

 POUCZENIE: Przerwa w zasilaniu z zasilacza i akumulatora w czasie, gdy komputer znajduje si �
��w trybie gotowo ��ci mo �*e sko �� czy �ü��si�
��utrat ����danych.

 POUCZENIE: Gdy komputer znajduje si �
��w trybie hibernacji, nie mo �*na go oddokowywa �ü��ani wyjmowa �ü��z niego urz �� dze �� .

 UWAGA: Nie wszystkie karty PC lub ExpressCard dzia �áaj ����poprawnie po wyprowadzeniu komputera z trybu hibernacji. Wyjmij i w �á�y�*��ponownie kart �
��
(patrz Instalowanie karty PC ) lub uruchom ponownie komputer.

 UWAGA: Przy wy �á��czonym komputerze i z urz �� �G�]�H�Q�L�H�P���'�H�O�O�Œ���(�[�S�U�H�V�V�&�K�D�U�J�H�Œ�����]�D�V�L�O�D�F�]���S�U�� du zmiennego �áaduje ca �ákowicie roz �áadowany akumulator do 
poziomu 80 procent w ci �� gu oko �áo 1 godziny, a do 100 procent �± w ci �� gu oko �áo 2 godzin. Czas �áadowania jest d �áu�*szy przy w �á��czonym komputerze. 
Akumulator mo �*na pozostawi �ü��w komputerze na dowolnie d �áugi czas. Wewn �
 �W�U�]�Q�\���]�H�V�S�y�á���R�E�Z�R�G�y�Z���H�O�H�N�W�U�\�F�]�Q�\�F�K���]�D�S�R�E�L�H�J�D���S�U�]�H�áadowaniu 
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Za ka �*dym razem, gdy komputer pod �á��czany jest do gniazda elektrycznego lub w pod �á��czonym do gniazda elektrycznego komputerze instalowany jest 
akumulator, komputer sprawdza poziom na �áadowania akumulatora i jego temperatur �
 . W razie potrzeby zasilacz �áaduje akumulator, a nast �
 pnie podtrzymuje 
poziom jego na �áadowania.  

Je�� li akumulator si �
��rozgrzeje wskutek u �*ywania go w komputerze lub poddaniu go dzia �áaniu wysokiej temperatury, �áadowanie mo �*e si �
��nie rozpocz ���ü��po 
pod �á��czeniu komputera do gniazda elektrycznego.  

Je�� li lampka miga na przemian na zielono i pomara �� czowo, temperatura akumulatora jest zbyt wysoka, aby mo �*liwe by �áo rozpocz �
 cie jego �áadowania . 
Nale �*y komputer od �á��czy �ü��od gniazda elektrycznego i pozwoli �ü��mu oraz akumulatorowi ostygn ���ü��do temperatury otoczenia. Nast �
 pnie ponownie pod �á��cz 
komputer do gniazda elektrycznego i kontynuuj �áadowanie akumulatora.  

Wi�
 cej informacji na temat rozwi �� �]�\�Z�D�Q�L�D���S�U�R�E�O�H�P�y�Z���]���D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�H�P���P�R�*na znale �(�ü��w cz � 
 � �ci Problemy z zasilaniem . 

��Wymiana akumulatora  

�� 

�� 

Aby wyj ���ü��akumulator:  

�� 
1. Je�� li komputer jest pod �á��czony (zadokowany) do urz �� dzenia dokuj �� cego, nale �*y go oddokowa �ü. Informacje na ten temat mo �*na znale �(�ü��w dokumentacji 

urz �� dzenia dokuj �� cego.  
 
��  

2. Upewnij si �
 , �*e komputer jest wy �á��czony lub znajduje si �
��w stanie wstrzymania w trybie zarz �� dzania energi �� .  
 
��  

3. Aby wyj ���ü��akumulator, przesu ����i przytrzymaj zatrzask zwalniaj �� cy wn �
 k�
��i ostro �*nie wyjmij akumulator z wn �
 ki.  
 

  

Aby w �áo�*y�ü��akumulator, wykonaj procedur �
��jego wyjmowania w odwrotnej kolejno ��ci.  

��Przechowywanie akumulatora  

Je�� li komputer ma by �ü��przechowywany przez d �áu�*szy czas, nale �*y wyj ���ü��z niego akumulator. Akumulator mo �*e ulec roz �áadowaniu, je �� li b �
 dzie przechowywany 
bezu �*ytecznie przez d �áu�*szy czas. Po okresie d �áugiego przechowywania nale �*y ca �ákowicie na �áadowa �ü��akumulator, zanim zostanie on u �*yty (patrz �àadowanie 
akumulatora ).  

�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci 

�� 

akumulatora.

 OSTRZE �)ENIE: Przed przyst �� pieniem do wykonywania tych czynno ��ci nale �*y wy �á��czy �ü��komputer, od �á��czy �ü��zasilacz od gniazdka ��ciennego i 
komputera, od �á��czy �ü��modem od gniazdka ��ciennego i komputera, i od �á��czy �ü��wszystkie kable wychodz �� ce z komputera.

 POUCZENIE: Aby unikn ���ü��ewentualnego uszkodzenia z �á��cza, nale �*y od �á��czy �ü��wszystkie zewn �
 trzne kable od komputera.

 OSTRZE �)ENIE: U�*ycie nieodpowiedniego akumulatora mo �*e zwi �
 kszy �ü��zagro �*enie po �*arem lub wybuchem. Nale �*y stosowa �ü��tylko zgodne 
�D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�\���]�D�N�X�S�L�R�Q�H���Z���I�L�U�P�L�H���'�H�O�O�����$�N�X�P�X�O�D�W�R�U���M�H�V�W���]�D�S�U�R�M�H�N�W�R�Z�D�Q�\���G�R���S�U�D�F�\���]���N�R�P�S�X�W�H�U�H�P���I�L�U�P�\���'�H�O�O�Œ�����:���R�S�L�V�\�Z�D�Q�\�P���X�U�]�� dzeniu nie 
nale �*y stosowa �ü���D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�y�Z���]���L�Q�Q�\�F�K���N�R�P�S�X�W�H�U�y�Z����
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�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci  

�� Korzystanie z wn �
 ki modu �áowej  
Podr �
 cznik u �*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�D���N�R�P�S�X�W�H�U�D���'�H�O�O�Œ���/�D�W�L�W�X�G�H�Œ���'�������� 

����Informacje o wn �
 ce modu �áowej  

����Informacje o wkr �
 cie zabezpieczaj �� cym urz �� dzenie  

����Wymiana i instalowanie urz �� dze �� , gdy komputer jest wy �á��czony  

����Wymiana i instalowanie urz �� dze �� , gdy komputer jest w �á��czony  

 

��Informacje o wn �
 ce modu �áowej  

�� 

We wn �
 ce modu �áowej mo �*na zainstalowa �ü��urz �� dzenia takie jak nap �
 d dyskietek, nap �
 d CD -ROM, nap �
 d CD -RW, nap �
 d DVD, nap �
 d CD -RW/DVD, drugi twardy 
dysk lub drugi akumulator.  

��Informacje o wkr �
 cie zabezpieczaj �� cym urz �� dzenie  

�.�R�P�S�X�W�H�U���I�L�U�P�\���'�H�O�O�Œ���M�H�V�W���Z�\�V�\�áany z nap �
 dem CD/DVD zainstalowanym we wn �
 ce modu �áowej, a wkr �
 t zabezpieczaj �� cy urz �� dzenie nie jest zainstalowany w 
nap �
 dzie CD/DVD, ale jest zapakowany oddzielnie. Instaluj �� c modu �á��we wn �
 ce, mo �*na zainstalowa �ü��wkr �
 t zabezpieczaj �� cy urz �� dzenie w celu uniemo �*liwienia 
�áatwego wyj �
 cia modu �áu.  

�� 

Odkr �
 canie wkr �
 ta zabezpieczaj �� cego urz �� dzenie  

Je�� li wkr �
 t zabezpieczaj �� cy urz �� dzenie zosta �á��zainstalowany, nale �*y go odkr �
 ci�ü, aby wyj ���ü��modu �á��z wn �
 ki:  

�� 
1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, zamknij wszystkie otwarte aplikacje, a nast �
 pnie wy �á��cz komputer.  

 
��  

2. Je�� li komputer jest pod �á��czony (zadokowany) do urz �� dzenia dokuj �� cego, nale �*y go oddokowa �ü. Informacje na ten temat mo �*na znale �(�ü��w dokumentacji 
urz �� dzenia dokuj �� cego.  
 
��  

3. Zamknij klap �
��wy ���Z�L�H�W�O�D�F�]�D���L���R�E�U�y�ü���N�R�P�S�X�W�H�U���V�S�R�G�H�P���G�R���J�y�U�\���� 
 
��  

4. Za pomoc ����wkr �
 taka krzy �*akowego nr 1 nale �*y odkr �
 ci�ü��wkr �
 t zabezpieczaj �� cy urz �� dzenie od spodu komputera.  
 

  

��Wymiana i instalowanie urz �� dze �� , gdy komputer jest wy �á��czony  

�� 
1. Je�*eli zosta �á��zamontowany wkr �
 t zabezpieczaj �� cy urz �� dzenie , usu ����go.  

 
��  

 OSTRZE �)ENIE: Przed rozpocz �
 �F�L�H�P���N�W�y�U�H�M�N�R�O�Z�L�H�N���S�U�R�F�H�G�X�U�\���R�S�L�V�D�Q�H�M���Z���W�H�M���V�H�N�F�M�L���Q�D�O�H�*y zapozna �ü��si �
��z instrukcjami dotycz �� cymi 
bezpiecze �� stwa podanymi w Przewodniku z informacjami o produkcie .

 UWAGA: Nie ma potrzeby instalacji wkr �
 ta zabezpieczaj �� cego urz �� dzenie, o ile nie chce si �
��zapobiec �áatwemu wyj �
 ciu modu �áu.

 UWAGA: Je�*eli wkr �
 t zabezpieczaj �� cy nie jest zamontowany, mo �*na wyjmowa �ü��i instalowa �ü��urz �� dzenia, gdy komputer jest w �á��czony i pod �á��czony do 
urz �� dzenia dokuj �� cego (zadokowany).

 POUCZENIE: Urz �� dzenia niezamontowane w komputerze nale �*y przechowywa �ü��w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Nale �*y 
unika �ü��naciskania ich obudowy lub k �áadzenia na nich ci � 
 � *�N�L�F�K���S�U�]�H�G�P�L�R�W�y�Z��
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2. Naci ��nij zatrzask zwalniaj �� cy urz �� dzenie.  
 

  

�� 
3. Wyjmij urz �� dzenie z wn �
 ki modu �áowej.  

 

  

�� 
4. Wsu ����nowe urz �� dzenie do wn �
 ki a �*��do jego zatrza ��ni �
 cia.  

 

��Wymiana i instalowanie urz �� dze �� , gdy komputer jest w �á��czony  

�� 
1. Przed wysuni �
 ciem urz �� dzenia nale �*y dwukrotnie klikn ���ü��ikon �
��Safely Remove Hardware  (Bezpieczne usuwanie sprz �
 tu) na pasku zada �� , klikn ���ü��

urz �� dzenie do wysuni �
 cia, a nast �
 pnie klikn ���ü��opcj �
��Stop  (Zatrzymaj).  
 

�� 
2. Naci ��nij zatrzask zwalniaj �� cy urz �� dzenie.  

 

  

�� 

 POUCZENIE: Je�*eli zosta �á��zamontowany wkr �
 t zabezpieczaj �� cy urz �� dzenie, aby go usun ���ü, nale �*y wy �á��czy �ü��komputer.

 POUCZENIE: Urz �� dzenia niezamontowane w komputerze nale �*y przechowywa �ü��w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Nale �*y 
unika �ü��naciskania ich obudowy lub k �áadzenia na nich ci � 
 � *�N�L�F�K���S�U�]�H�G�P�L�R�W�y�Z��



3. Wyjmij urz �� dzenie z wn �
 ki modu �áowej.  
 

  

�� 
4. Wsu ����nowe urz �� dzenie do wn �
 ki a �*��do jego zatrza ��ni �
 cia.  

 

System operacyjny automatycznie rozpozna urz �� dzenie.  

�� 
5. W razie potrzeby wprowad �(��has �áo, aby odblokowa �ü��komputer.  

 

�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci 

�� 
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�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci  

���.�R�U�]�\�V�W�D�Q�L�H���]���G�\�V�N�y�Z���&�'�����'�9�'���L���L�Q�Q�\�F�K���P�X�O�W�L�P�H�G�L�y�Z�� 
Podr �
 cznik u �*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�D���N�R�P�S�X�W�H�U�D���'�H�O�O�Œ���/�D�W�L�W�X�G�H�Œ���'�������� 

����Odtwarzanie dysku CD lub DVD  

����Regulacja g �áo��no ��ci 

����Regulacja obrazu  

����Pod�á��czanie komputera do telewizora lub urz �� dzenia d �(wi �
 kowego  

 

��Odtwarzanie dysku CD lub DVD  

�� 
1. Naci ��nij przycisk wysuwania szuflady znajduj �� cy si �
��na przedniej ��ciance nap �
 du.  

 
��  

2. Wyci �� gnij szuflad �
 .  
 

  

�� 
3. Umie ���ü��dysk etykiet �����G�R���J�y�U�\���Q�D����rodku szuflady i na �á�y�*��go na o ��.  

 

�� 
4. Wsu ����szuflad �
��z powrotem do nap �
 du.  

 

Aby sformatowa �ü���G�\�V�N�L���&�'���G�R���S�U�]�H�F�K�R�Z�\�Z�D�Q�L�D���G�D�Q�\�F�K�����W�Z�R�U�]�H�Q�L�D���G�\�V�N�y�Z���&�'���]���P�X�]�\�N�����O�X�E���N�R�S�L�R�Z�D�Q�L�D���G�\�V�N�y�Z���&�'�����]�R�E�����R�S�U�R�J�U�D�P�R�Z�D�Q�L�H���G�R���G�\�V�N�y�Z���&�'����
�N�W�y�U�H���M�H�V�W���G�R�V�W�D�U�F�]�D�Q�H���Z�U�D�]���]���N�R�P�S�X�W�H�U�H�P�� 

��Regulacja g �áo��no ��ci  

�� 
1. Kliknij kolejno Start  All Programs  (lub Programs  [Programy]) �o  Accessories  (Akcesoria) �o  Entertainment  (Rozrywka) (lub Multimedia ), a nast �
 pnie 

kliknij Volume Control  (Regulacja g �áo��no ��ci).  
 
��  

2. W oknie Volume Control  (Regulacja g �áo��no ��ci) kliknij i przytrzymaj suwak w kolumnie Volume Control  (Regulacja g �áo��no ��ci), a nast �
 pnie przesu ����go w 
�J�y�U�
���O�X�E���Z���G�y�á, aby zwi �
 kszy �ü��lub zmniejszy �ü��g �áo��no ���ü.  
 

Aby uzyska �ü��wi �
 cej informacji o opcjach regulacji g �áo��no ��ci, w oknie Volume Control  (Regulacja g �áo��no ��ci) kliknij przycisk Help  (Pomoc).  

Miernik g �áo��no ��ci wy ��wietla na komputerze aktualny poziom g �áo��no ��ci, w tym wyciszenie. Aby w �á��czy �ü��lub wy �á��czy �ü��wy ��wietlanie miernika g �áo��no ��ci, nale �*y 

 POUCZENIE: �3�R�G�F�]�D�V���R�W�Z�L�H�U�D�Q�L�D���O�X�E���]�D�P�\�N�D�Q�L�D���V�]�X�I�O�D�G�\���G�\�V�N�y�Z���&�'���O�X�E���'�9�'���Q�L�H���Q�D�O�H�*y jej naciska �ü���Z���G�y�á. Gdy nap �
 d nie jest u �*ywany, szuflada 
powinna by �ü��zamkni �
 ta.

 POUCZENIE: �3�R�G�F�]�D�V���R�G�W�Z�D�U�]�D�Q�L�D���G�\�V�N�y�Z���&�'���O�X�E���'�9�'���Q�L�H���Q�D�O�H�*y porusza �ü��komputera.

 UWAGA: W przypadku korzystania z modu �áu dostarczonego z innym komputerem nale �*y zainstalowa �ü��sterowniki i oprogramowanie niezb �
 dne do 
�R�G�W�Z�D�U�]�D�Q�L�D���G�\�V�N�y�Z���'�9�'���L���]�D�S�L�V�\�Z�D�Q�L�D���G�D�Q�\�F�K�����:�L�
 cej informacji mo �*na znale �(�ü��na opcjonalnym dysku CD Drivers and Utilities .

 UWAGA: �3�R�G�F�]�D�V���W�Z�R�U�]�H�Q�L�D���G�\�V�N�y�Z���&�'���Q�D�O�H�*y przestrzega �ü��wszystkich praw autorskich.

 UWAGA: Gdy g �áo��niki s ����wyciszone, nie b �
 dzie s �áycha �ü��d �(wi �
 ku z odtwarzanego dysku CD lub DVD.
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prawym przyciskiem myszy klikn ���ü��ikon �
��  na pasku zada ����lub nacisn ���ü��przyciski sterowania g �áo��no ��ci�� . 

  

Je�*eli miernik jest w �á��czony, g �áo��no ���ü��mo �*na regulowa �ü��za pomoc �����S�U�]�\�F�L�V�N�y�Z���U�H�J�X�O�D�F�M�L���J�áo��no ��ci lub naciskaj �� c nast �
 puj �� ce klawisze:  

l ��Naci ��nij klawisz <Fn><PageUp> , aby zwi �
 kszy �ü��g �áo��no ���ü.  
 

l ��Naci ��nij klawisz <Fn><PageDn> , aby zmniejszy �ü��g �áo��no ���ü. 
 

l ��Naci ��nij klawisze <Fn><End> , aby wyciszy �ü��d �(wi �
 ki.  
 

Aby wy ��wietli �ü��wi �
 cej informacji o programie QuickSet, nale �*y klikn ���ü��prawym przyciskiem myszy ikon �
��  na pasku zada �� , a nast �
 pnie klikn ���ü��Help  (Pomoc).  

��Regulacja obrazu  

Je�� li zostanie wy ��wietlony komunikat informuj �� cy o tym, �*e bie � * � �ca rozdzielczo ���ü��i g �á�
�E�L�D���N�R�O�R�U�y�Z���Z�\�N�R�U�]�\�V�W�X�M����zbyt du �*o pami �
 ci, co uniemo �*liwia 
wy ��wietlanie obrazu DVD, nale �*y dostosowa �ü��w �áa��ciwo ��ci wy ��wietlania.  

�� 
1. Kliknij przycisk Start , a nast �
 pnie kliknij pozycj �
��Control Panel  (Panel sterowania).  

 
��  

2. W opcjach Pick a category  (Wybierz kategori �
 ) kliknij pozycj �
��Appearance and Themes  (Wygl �� d i kompozycje).  
 
��  

3. W opcjach Pick a task...  (Wybierz zadanie), kliknij Change the screen resolution  (Zmie ����rozdzielczo ���ü��ekranu).  
 
��  

4. W oknie Display Properties  (W �áa��ciwo ��ci: Ekran), kliknij i przeci �� gnij pasek w obszarze Screen resolution  (Rozdzielczo ���ü��ekranu), aby zmieni �ü��
ustawienie na 1024 by 768 pixels  (1280 na 800 pikseli).  
 
��  

5. Kliknij menu rozwijane Color quality  (Jako ���ü���N�R�O�R�U�y�Z�������D���Q�D�V�W�
 pnie kliknij opcj �
��Medium (16 bit)  ( �� rednia [16 -�E�L�W�y�Z�@������ 
 
��  

6. Kliknij OK .  
 

��Pod �á��czanie komputera do telewizora lub urz �� dzenia d �(wi �
 kowego  

Komputer jest wyposa �*ony w z �á��cze wyj ��cia telewizyjnego S -�9�L�G�H�R�����N�W�y�U�H���Z�U�D�]���]�H���V�W�D�Q�G�D�U�G�R�Z�\�P���N�D�E�O�H�P���6-Video (dost �
 pnym w firmie Dell), umo �*liwia 
pod �á��czenie komputera do telewizora.  

  

Telewizor jest wyposa �*ony albo w z �á��cze wej ��ciowe S -Video, albo w z �á��cze wej ��ciowe Composite Video. W zale �*no ��ci od typu z �á���F�]�D�����N�W�y�U�H���M�H�V�W���G�R�V�W�
 pne w 
telewizorze, do pod �á��czenia komputera do telewizora mo �*na u �*y�ü��dost �
 pnego w sieci handlowej kabla S -Video lub kabla Composite Video.  

Zaleca si �
��pod �á��czenie kabli wideo i audio do komputera w jednej z nast �
 puj �� cych kombinacji.  

l ��Z�á��cze S -Video i standardowe z �á��cze audio  

1 ikona g �áo��no ��ci 

2  miernik g �áo��no ��ci 

3  ikona wyciszenia  

 UWAGA: Kable wideo i audio do pod �á��czenia komputera do telewizora lub innego urz �� dzenia audio nie s ����dostarczane wraz z komputerem i nie s ����
dost �
 �S�Q�H���Z���Q�L�H�N�W�y�U�\�F�K���N�U�D�M�D�F�K�����-�H�*eli s ����one dost �
 pne w danym kraju, mo �*na je zakupi �ü��w wi �
 kszo ���F�L���V�N�O�H�S�y�Z���]���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�N����u �*ytkow ����lub od firmy Dell.

1  z�á��cze wyj ��cia sygna �áu telewizyjnego SVHS  

2 z�á��cze standardowego kabla S -video  

 UWAGA: Ka�*da podrozdzia �á��zaczyna si �
���R�G���V�F�K�H�P�D�W�y�Z�����F�R���X�á�D�W�Z�L�D���Z�\�E�y�U���P�H�W�R�G�\���S�R�á��czenia.
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l ��Z�á��cze sygna �áu wizyjnego i standardowe z �á��cze audio  

 

Po zako �� czeniu pod �á��czania kabli wideo i audio do komputera i telewizora nale �*y umo �*liwi �ü���Z�V�S�y�áprac �
��pomi �
 dzy komputerem i telewizorem. Zapoznaj si �
��z 
sekcj �����ÄW �á��czanie ustawie ����wy ��wietlania na telewizorze w systemie Microsoft �Š Windows �Š XP�³, aby zapewni �ü���S�R�S�U�D�Z�Q�H���Z�\�N�U�\�F�L�H���L���Z�V�S�y�áprac �
��z 
telewizorem.  

�� 

Z�á��cze SVHS i standardowe wyj ��cie audio  

  

  

�� 
1. Wy �á��cz komputer oraz telewizor i/lub urz �� dzenie d �(wi �
 �N�R�Z�H�����N�W�y�U�H���F�K�F�H�V�]���G�R���Q�L�H�J�R���S�R�G�á��czy �ü.  

 

�� 
2. W �á�y�*��jeden koniec kabla S -Video do z �á��cza wej ��ciowego S -Video w komputerze.  

 

  

�� 
3. Drugi koniec kabla S -video pod �á��cz do z �á��cza wej ��cia S -video w telewizorze.  

 
��  

4. Koniec kabla audio z pojedynczym z �á��czem pod �á��cz do z �á��cza s �áuchawek w komputerze.  
 
��  

5. �3�R�G�Z�y�M�Q�H���]�á��cza typu �Ãcinch �µ��na drugim ko �� cu kabla audio pod �á��cz do z �á��czy wej ���ü��d �(wi �
 ku w telewizorze lub innym urz �� dzeniu d �(wi �
 kowym.  
 
��  

6. W �á��cz telewizor i dowolne pod �á��czone urz �� dzenie d �(wi �
 kowe (o ile ma to zastosowanie), a nast �
 pnie w �á��cz komputer.  
 
��  

7. Zapoznaj si �
��z sekcj �����ÄW �á��czanie ustawie ����wy ��wietlania na telewizorze w systemie Microsoft �Š Windows �Š XP�³, aby zapewni �ü��poprawne wykrycie i 
�Z�V�S�y�áprac �
��z telewizorem.  
 

�� 

Wyj ��cie zespolonego sygna �áu wizyjnego i standardowe wyj ��cie audio  

1 standardowy kabel S -Video  

2 standardowy kabel audio  

 UWAGA: Je�*eli telewizor lub urz �� dzenie audio jest wyposa �*one w wej ��cie S -Video, ale nie jest wyposa �*one w cyfrowe wej ��cie audio S/PDIF, kabel S -
Video mo �*na pod �á��czy �ü��bezpo ��rednio do z �á��cza wyj ��ciowego S -Video komputera (nie korzystaj �� c z adaptera TV/digital audio).



  

  

�� 
1. Wy �á��cz komputer oraz telewizor i/lub urz �� dzenie d �(wi �
 �N�R�Z�H�����N�W�y�U�H���F�K�F�H�V�]���G�R���Q�L�H�J�R���S�R�G�á��czy �ü.  

 
��  

2. Pod�á��cz standardowy adapter S -Video/Composite Video do z �á��cza wyj ��cia telewizyjnego S -Video w komputerze.  
 
��  

3. Pod�á��cz jeden koniec kabla Composite Video do z �á��cza wej ��ciowego Composite VIdeo standardowego kabla wideo/Composite Video.  
 

  

�� 
4. Drugi koniec kabla do przesy �áania zespolonego sygna �áu wizyjnego pod �á��cz do z �á��cza wej ��cia zespolonego sygna �áu wizyjnego w telewizorze.  

 
��  

5. Pojedynczy koniec kabla audio pod �á��cz do z �á��cza s �áuchawek w komputerze.  
 
��  

6. �3�R�G�Z�y�M�Q�H���]�á��cza typu 'cinch' na drugim ko �� cu kabla audio pod �á��cz do z �á��czy wej ���ü��d �(wi �
 ku w telewizorze lub innym urz �� dzeniu d �(wi �
 kowym.  
 
��  

7. W �á��cz telewizor, dowolne pod �á��czone urz �� dzenie d �(wi �
 kowe (o ile ma to zastosowanie), a nast �
 pnie w �á��cz komputer.  
 
��  

8. Zapoznaj si �
��z sekcj ����W �á��czanie ustawie ����wy ��wietlania na telewizorze w systemie Microsoft �Š Windows  �Š XP, aby zapewni �ü��poprawne wykrycie i prac �
��
z telewizorem.  
 

�� 

W �á��czanie obs �áugi cyfrowego sygna �áu audio S/PDIF  

Je�*eli komputer jest wyposa �*ony w nap �
 d DVD, dyski DVD mog ����by �ü��odtwarzane z d �(wi �
 kiem cyfrowym.  

�� 
1. Kliknij przycisk Start �o  Programs  (Programy) �o  PowerDVD , aby uruchomi �ü��aplikacj �
��Cyberlink PowerDVD .  

 
��  

2. W �á�y�*��p �áyt �
��DVD do nap �
 du DVD.  
 

Je�� li rozpocznie si �
��odtwarzanie dysku DVD, kliknij przycisk stop.  

�� 
3. Kliknij opcj �
��Settings  (Ustawienia).  

 

  

1  standardowy adapter S -Video/Composite Video  

2 kabel do przesy �áania zespolonego sygna �áu wizyjnego  

3 standardowy kabel audio  



  

�� 
4. Kliknij opcj �
��DVD .  

 

  

�� 
5. Kliknij ikon �
��DVD Audio Setting  (Ustawienia d �(wi �
 ku DVD).  

 

  

�� 
6. Klikaj strza �áki obok ustawienia Speaker Configuration  (Konfiguracja g �áo���Q�L�N�y�Z�������D�E�\���S�U�]�H�Z�L�Q���ü��opcje i wybra �ü��opcj �
��SPDIF .  

 

  

�� 
7. Kliknij przycisk Back  (Wstecz), a nast �
 pnie ponownie kliknij przycisk Back �����:�V�W�H�F�]�������D�E�\���S�R�Z�U�y�F�L�ü��do ekranu g �á�y�Z�Q�H�J�R���P�H�Q�X���� 

 

�� 

W �á��czanie obs �áugi cyfrowego sygna �áu audio S/PDIF w sterowniku d �(wi �
 ku systemu Windows  

�� 
1. Kliknij dwukrotnie ikon �
��g �áo��nika w obszarze powiadamiania systemu Windows.  

 
��  

2. W menu Options  (Opcje) kliknij Advanced Controls  (Zaawansowana regulacja).  
 
��  

3. Kliknij Advanced  (Zaawansowane).  
 
��  

4. Kliknij opcj �
��Enable SPDIF  (W �á��cz S/PDIF).  
 
��  

5. Kliknij Close  (Zamknij).  
 
��  

6. Kliknij OK .  
 

�� 

Przygotowywanie s �áuchawek Cyberlink (CL)  

Je�*eli komputer jest wyposa �*ony w nap �
 d DVD, dyski DVD mog ����by �ü��odtwarzane z d �(wi �
 kiem cyfrowym.  

�� 
1. Kliknij przycisk Start �o  Programs  (Programy) �o  PowerDVD,  aby uruchomi �ü��program Cyberlink PowerDVD .  

 
��  

2. W �á�y�*��p �áyt �
��DVD do nap �
 du DVD.  
 

Je�� li rozpocznie si �
��odtwarzanie dysku DVD, kliknij przycisk stop.  

�� 
3. Kliknij opcj �
��Settings  (Ustawienia).  

 

  

�� 
4. Kliknij opcj �
��DVD .  

 

 UWAGA: W �á��czenie d �(wi �
 ku S/PDIF w systemie Windows powoduje wy �á��czenie d �(wi �
 ku w z �á��czu s �áuchawek.

 UWAGA: Funkcja s �áuchawek CL jest dost �
 pna tylko wtedy, gdy komputer jest wyposa �*ony w nap �
 d DVD.



  

�� 
5. Kliknij ikon �
��DVD Audio Setting  (Ustawienia d �(wi �
 ku DVD).  

 

  

�� 
6. Klikaj strza �áki obok ustawienia Speaker Configuration  (Konfiguracja g �áo���Q�L�N�y�Z�������D�E�\���S�U�]�H�Z�L�Q���ü��opcje i wybra �ü��opcj �
��Headphones  (S �áuchawki).  

 
��  

7. Klikaj strza �áki obok ustawienia Audio listening mode  (Tryb ods �áuchu d �(wi �
 ku), aby przewin ���ü��opcje i wybra �ü��opcj �
��CL Headphone  (S �áuchawki CL).  
 
��  

8. Klikaj strza �áki obok opcji Dynamic range compression  (Dynamiczna kompresja zakresu), aby wybra �ü��najodpowiedniejsz ����opcj �
 .  
 

  

�� 
9. Kliknij przycisk Back  (Wstecz), a nast �
 pnie ponownie kliknij przycisk Back �����:�V�W�H�F�]�������D�E�\���S�R�Z�U�y�F�L�ü��do ekranu g �á�y�Z�Q�H�J�R���P�H�Q�X���� 

 

�� 

W �á��czanie ustawie ����wy ��wietlacza dla telewizora w systemie Microsoft �Š��Windows �Š��XP  

Komputer ma albo zintegrowany kontroler wideo (Intel �Š��Extreme Graphics), albo oddzieln ����kart �
��kontrolera wideo (ATI Mobility Radeon X300). Aby w �á��czy �ü��w 
komputerze ustawienia wy ��wietlacza dla telewizora, post �
 puj zgodnie z instrukcjami dotycz �� cymi danej konfiguracji komputera.  

�� 

Zintegrowany kontroler wideo  

�� 
1. Kliknij przycisk Start , a nast �
 pnie kliknij pozycj �
��Control Panel  (Panel sterowania).  

 
��  

2. Kliknij pozycj �
��Appearances and Themes  (Wygl �� d i kompozycje).  
 
��  

3. W opcjach or pick a Control Panel icon  (lub wybierz ikon �
��Panel sterowania), kliknij pozycj �
��Display  (Ekran).  
 
��  

4. Kliknij zak �áadk �
��Settings  (Ustawienia), a nast �
 pnie kliknij opcj �
��Advanced  (Zaawansowane).  
 
��  

5. Kliknij zak �áadk �
��Intel (R) Extreme Graphics .  
 
��  

6. Kliknij opcj �
��Graphic Properties  (W �áa��ciwo ��ci graficzne).  
 
��  

7. Je�*eli chcesz u �*ywa �ü��tylko telewizora, nie korzystaj �� c z wy ��wietlacza komputera lub innych opcji wy ��wietlania:  
 

a. ��W nowym oknie kliknij opcj �
��TV �����D�E�\���X���J�y�U�\���L�N�R�Q�\���7�9���S�R�M�D�Z�L�á��si�
��czerwony znacznik.  
 

b. ��Sprawd �(, czy ustawienia s ����prawid �áowe.  
 

��  

 UWAGA: Przed w �á��czeniem ustawie ����wy ��wietlacza upewnij si �
 , �*e telewizor jest prawid �áowo pod �á��czony.



��  
8. Je�*eli chcesz jednocze ��nie u �*ywa �ü��telewizora i wy ��wietlacza komputera:  

 
a. ��W nowym oknie kliknij opcj �
��Intel (R) Dual Display Clone  i sprawd �(, czy jednym z wymienionych urz �� dze ����jest telewizor.  

 
b. ��Kliknij opcj �
��Device Settings  (Ustawienia urz �� dzenia).  

 
c. ��W nowym oknie sprawd �(, czy ustawienia rozdzielczo ��ci wy ��wietlacza s ����prawid �áowe.  

 
��  

9. Kliknij polecenie Apply  (Zastosuj), aby wy ��wietli �ü��nowe ustawienia.  
 
��  

10. Kliknij OK , aby potwierdzi �ü��zmian �
��ustawie �� .  
 
��  

11. Kliknij Yes  (Tak), aby zachowa �ü��nowe ustawienia.  
 
��  

12. Kliknij OK .  
 

�� 

Oddzielny kontroler wideo  

U�*�\�M���V�N�U�y�W�X���N�O�D�Z�L�D�W�X�U�R�Z�H�J�R�����)�Q�!���)���!�����D�E�\���Z�á��czy �ü��ustawienia wy ��wietlacza:  

l ��Naci ��nij klawisze <Fn><F8> raz, aby w �á��czy �ü��tylko ustawienia telewizora.  
 

l ��Naci ��nij klawisze <Fn><F8> dwa razy, aby uaktywni �ü��telewizor i wy ��wietlacz.  
 

l ��Naci ��nij klawisze <Fn><F8> trzy razy, aby w �á��czy �ü��tylko ustawienia wy ��wietlacza.  
 

�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci 

�� 
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�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci  

��Czyszczenie komputera  
Podr �
 cznik u �*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�D���N�R�P�S�X�W�H�U�D���'�H�O�O�Œ���/�D�W�L�W�X�G�H�Œ���'�������� 

����Komputer, klawiatura i wy ��wietlacz  

����Nap �
 d dyskietek  

����Dyski CD i DVD  

 
�� 

��Komputer, klawiatura i wy ��wietlacz  

�� 

l ��Aby usun ���ü��kurz spomi �
 dzy klawiszy klawiatury, nale �*y u �*y�ü��puszki ze spr � 
 � *onym powietrzem.  
 

l ��Zwil �*��wod ����lub p �áynem do czyszczenia ekranu LCD mi �
 kk �� , nie pozostawiaj �� c����w �á�y�N�L�H�Q���V�]�P�D�W�N�
��i wytrzyj do czysta wy ��wietlacz.  
 

l ��Zwil �*��wod ����mi �
 kk �� , nie pozostawiaj �� c����w �á�y�N�L�H�Q���V�]�P�D�W�N�
��i wyczy ���ü��komputer i klawiatur �
 . Nale �*y uwa �*a �ü, aby woda ze szmatki nie przes �� czy �áa si �
��
mi �
 dzy panelem dotykowym a otaczaj �� c����go podk �áadk ����pod r �
 k�
 . 
 

�� 

Panel dotykowy  

�� 
1. Zamknij system operacyjny i wy �á��cz komputer, a nast �
 pnie od �á��cz wszystkie pod �á��czone urz �� dzenia i od �á��cz je od gniazd elektrycznych.  

 
��  

2. Wyjmij wszystkie zainstalowane akumulatory.  
 
��  

3. Zwil �*��mi �
 kk �� , niestrz �
 pi �� c����si�
��szmatk �
��wod ����i delikatnie przetrzyj ni ����powierzchni �
��panelu dotykowego. Nale �*y uwa �*a �ü, aby woda ze szmatki nie 
przes �� czy �áa si �
��mi �
 dzy panelem dotykowym a otaczaj �� c����go podk �áadk ����pod r �
 k�
 .  
 

Nap �
 d dyskietek   

Nap �
 d dyskietek nale �*y czy ��ci�ü, u �*ywaj �� c dost �
 pnego w sprzeda �*y zestawu czyszcz �� cego. Zestawy takie zawieraj �����V�S�H�F�M�D�O�Q�H���G�\�V�N�L�H�W�N�L�����N�W�y�U�H���X�V�X�Z�D�M����
zabrudzenia gromadz �� ce si �
��podczas normalnej pracy nap �
 du.  

��Dyski CD i DVD  

Je�� li wyst �� pi ����problemy, np. przeskoki, problemy z jako ��ci�����R�G�W�Z�D�U�]�D�Q�L�D���G�\�V�N�y�Z���&�'���O�X�E���'�9�'�����Q�D�O�H�*y wyczy ��ci�ü��dyski.  

�� 
1. Dysk nale �*y zawsze trzyma �ü��za jego kraw �
 dzie. Mo �*�Q�D���U�y�Z�Q�L�H�*��dotyka �ü��wewn �
 trznej kraw �
 dzi otworu w ��rodku dysku.  

 

�� 
2. Mi�
 kk �� , niestrz �
 pi �� c����si�
��szmatk ����delikatnie oczy ���ü��spodni ����cz�
���ü���G�\�V�N�X�����Q�D���N�W�y�U�H�M���Q�L�H���P�D���H�W�\�N�L�H�W�\�������Z�\�N�R�Q�X�M�� c ruchy w linii prostej od ��rodka dysku ku 

jego kraw �
 dzi.  
 

Trudny do usuni �
 cia brud mo �*na czy ��ci�ü��wod ����lub rozcie �� czonym roztworem wody i delikatnego myd �áa. W sprzeda �*y s �����U�y�Z�Q�L�H�*��dost �
 pne specjalne 
produkty do czyszczenia p �á�\�W�����N�W�y�U�H���G�R���S�H�Z�Q�H�J�R���V�W�R�S�Q�L�D���F�K�U�R�Q�L�����S�U�]�H�G���N�X�U�]�H�P�����R�G�F�L�V�N�D�P�L���S�D�O�F�y�Z���L���]�D�G�U�D�S�D�Q�L�D�P�L�����=�D���S�R�P�R�F�����S�U�R�G�X�N�W�y�Z���G�R���F�]�\�V�]�F�]�H�Q�L�D��
�G�\�V�N�y�Z���&�'���P�R�*na bez obaw czy ��ci�ü��tak �*e dyski DVD.  

 OSTRZE �)ENIE: Przed rozpocz �
 �F�L�H�P���N�W�y�U�H�M�N�R�O�Z�L�H�N���]���S�U�R�F�H�G�X�U���]���W�H�M���V�H�N�F�M�L���Q�D�O�H�*y zastosowa �ü��si �
��do instrukcji bezpiecze �� stwa, opisanych w 
Przewodniku z informacjami o produkcie .

 OSTRZE �)ENIE: Przed przyst �� pieniem do czyszczenia komputera nale �*y go wy �á��czy �ü��z gniazda elektrycznego i wyj ���ü��wszystkie zainstalowane 
akumulatory. Do czyszczenia komputera nale �*y u �*ywa �ü��mi �
 kkiej szmatki zwil �*onej wod �� . Nie nale �*y u �*ywa �ü�����U�R�G�N�y�Z���F�]�\�V�]�F�]�� cych w p �áynie lub 
�D�H�U�R�]�R�O�X�����N�W�y�U�H���P�R�J����zawiera �ü��substancje �áatwopalne.

 POUCZENIE: Wy ��wietlacza nie wolno spryskiwa �ü��bezpo ��rednio ��rodkami czyszcz �� cymi, poniewa �*��mog �áoby to spowodowa �ü��jego uszkodzenie. Nale �*y 
u �*ywa �ü��wy �á���F�]�Q�L�H���S�U�R�G�X�N�W�y�Z���S�U�]�H�]�Q�D�F�]�R�Q�\�F�K���V�S�H�F�M�D�O�Q�L�H���G�R���F�]�\�V�]�F�]�H�Q�L�D���Z�\��wietlaczy LCD i post �
 powa �ü��zgodnie z instrukcjami do �á��czonymi do 
produktu.

 POUCZENIE: �1�L�H���S�U�y�E�X�M���F�]�\��ci�ü��g �áowic nap �
 du za pomoc �����Z�D�F�L�N�y�Z�����0�R�*e to spowodowa �ü��przypadkowe przemieszczenie g �áowic wzgl �
 dem siebie, przez 
co nap �
 d nie b �
 dzie dzia �áa�ü.

 POUCZENIE: Soczewki w nap �
 dzie CD/DVD nale �*y czy ��ci�ü��wy �á��cznie za pomoc ����spr � 
 � *onego powietrza i post �
 powa �ü��zgodnie z instrukcjami 
do �á���F�]�R�Q�\�P�L���G�R���S�R�M�H�P�Q�L�N�y�Z���]�H���V�S�U� 
 � *onym powietrzem. Nie wolno dotyka �ü��znajduj �� cych si �
��w nap �
 dzie soczewek.

 POUCZENIE: Aby nie uszkodzi �ü��powierzchni, w trakcie czyszczenia p �áyty nie nale �*y wykonywa �ü���U�X�F�K�y�Z���R�N�U� 
 � *nych po dysku.
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�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci  

�� Korzystanie z programu Dell Diagnostics  
Podr �
 cznik u �*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�D���N�R�P�S�X�W�H�U�D���'�H�O�O�Œ���/�D�W�L�W�X�G�H�Œ���'�������� 

����Program Dell Diagnostics  

 
�� 

��Dell Diagnostics  

�� 

Kiedy nale �*y u �*ywa �ü��programu Dell Diagnostics  

�)�L�U�P�D���'�H�O�O���]�D�O�H�F�D�����D�E�\���Z���S�U�]�\�S�D�G�N�X���S�U�R�E�O�H�P�y�Z���]���I�X�Q�N�F�M�R�Q�R�Z�D�Q�L�H�P���N�R�P�S�X�W�H�U�D���Q�D�M�S�L�H�U�Z���V�S�U�D�Z�G�]�L�ü, czy rozwi �� zanie nie zosta �áo opisane w sekcji 
�ÄRozwi �� �]�\�Z�D�Q�L�H���S�U�R�E�O�H�P�y�Z� ,́ a nast �
 pnie uruchomi �ü��program Dell Diagnostics jeszcze przed nawi �� zaniem kontaktu z pomoc ����techniczn ����firmy Dell.  

Przed rozpocz �
 ciem zalecane jest wydrukowanie tych procedur.  

Uruchom program Dell Diagnostics z dysku twardego lub z opcjonalnego dysku CD Drivers and Utilities  (nazywanego tak �*e ResourceCD ).  

�� 

Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku twardego  

Program Dell Diagnostics znajduje si �
��na ukrytej partycji narz �
 dzi diagnostycznych na dysku twardym komputera.  

�� 
1. Zamknij system operacyjny i wy �á��cz komputer .  

 
��  

2. Je�� li komputer jest pod �á��czony (zadokowany) do urz �� dzenia dokuj �� cego, nale �*y go oddokowa �ü. Informacje na ten temat mo �*na znale �(�ü��w dokumentacji 
urz �� dzenia dokuj �� cego.  
 
��  

3. Pod�á��cz komputer do gniazda elektrycznego.  
 
��  

4. W �á��cz komputer. Po wy ���Z�L�H�W�O�H�Q�L�X���O�R�J�R���I�L�U�P�\���'�(�/�/�Œ�����Q�D�F�L��nij natychmiast klawisz <F12>.  
 

Je�� li nie zd � � � *ysz nacisn ���ü��klawisza, zanim zostanie wy ��wietlone logo systemu operacyjnego, musisz poczeka �ü��do wy ��wietlenia pulpitu Microsoft �Š��
Windows �Š. Wtedy zamknij system operacyjny ���L���V�S�U�y�E�X�M���S�R�Q�R�Z�Q�L�H�� 

�� 
5. Po wy ��wietleniu listy urz �� dze ����rozruchowych zaznacz opcj �
��Diagnostics  (Diagnostyka) i naci ��nij klawisz <Enter>.  

 

Komputer uruchomi funkcj �
��Pre-boot System Assessment �± seri �
���W�H�V�W�y�Z���G�L�D�J�Q�R�V�W�\�F�]�Q�\�F�K���V�S�U�D�Z�G�]�D�M�� cych p �áyt �
��systemow �� , klawiatur �
 , dysk twardy i 
wy ��wietlacz.  

l ���3�R�G�F�]�D�V���S�U�]�H�S�U�R�Z�D�G�]�D�Q�L�D���W�H�V�W�y�Z���R�G�S�R�Z�L�D�G�D�M���Q�D���Z�V�]�\�V�W�N�L�H���Z�\��wietlane pytania.  
 

l ��Je�� li zostanie wykryta awaria, komputer przestanie dzia �áa�ü��i wyda sygna �á��d �(wi �
 kowy. Aby zako �� czy �ü���S�U�]�H�S�U�R�Z�D�G�]�D�Q�L�H���W�H�V�W�y�Z���L���S�R�Q�R�Z�Q�L�H��
uruchomi �ü��komputer, naci ��nij klawisz <n>; aby przej ���ü��do nast �
 pnego testu, naci �� �Q�L�M���N�O�D�Z�L�V�]�����\�!�����D�E�\���S�R�Z�W�y�U�]�\�ü��test komponentu zako �� czony 
niepowodzeniem, naci ��nij klawisz <r>.  
 

l ��Je�� li w trakcie wykonywania funkcji Pre -boot System Assessment zostanie wykryta awaria, zapisz kody b �á�
�G�y�Z�����D���Q�D�V�W�
 pnie skontaktuj si �
��z 
firm ����Dell  przed uruchomieniem programu Dell Diagnostics.  
 

Po pomy ��lnym zako �� �F�]�H�Q�L�X���W�H�V�W�y�Z���V�\�V�W�H�P�X���3�U�H-boot System Assessment zostanie wy ��wietlony komunikat Booting Dell Diagnostic Utility 
Partition. Press any key to continue  (Uruchamianie z partycji narz �
 dzi diagnostycznych. Naci ��nij dowolny klawisz, aby kontynuowa �ü.) . 

�� 
6. Naci ��nij dowolny klawisz, aby uruchomi �ü��program Dell Diagnostics z partycji narz �
 dzi diagnostycznych na dysku twardym.  

 

�� 

Uruchamianie programu Dell Diagnostics z opcjonalnego dysku CD Drivers and Utilities  

�� 

 OSTRZE �)ENIE: Przed rozpocz �
 �F�L�H�P���N�W�y�U�H�M�N�R�O�Z�L�H�N���S�U�R�F�H�G�X�U�\���R�S�L�V�D�Q�H�M���Z���W�H�M���V�H�N�F�M�L���Q�D�O�H�*y zapozna �ü��si �
��z instrukcjami dotycz �� cymi 
bezpiecze �� stwa podanymi w Przewodniku z informacjami o produkcie .

 POUCZENIE: Program Dell Diagnostics dzia �á�D���W�\�O�N�R���]���N�R�P�S�X�W�H�U�D�P�L���I�L�U�P�\���'�H�O�O�Œ��

 UWAGA: Je�� li komputer nie wy ��wietla obrazu, skontaktuj si �
��z firm ����Dell .

 UWAGA: Je�� li nie ma obrazu na wy ��wietlaczu, przytrzymaj klawisz wyciszenia i naci ��nij klawisz w �á��cznika, aby uruchomi �ü��program Dell Diagnostics. 
Natychmiast uruchamiana jest funkcja Pre -boot System Assessment.

 UWAGA: Je�*eli wy ��wietlony zostanie komunikat informuj �� cy, �*e nie znaleziono partycji narz �
 dzi diagnostycznych, nale �*y uruchomi �ü��program Dell 
Diagnostics  z opcjonalnego dysku CD Drivers and Utilities .
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�� 
1. W �á�y�*��dysk Drivers and Utilities.   

 
��  

2. Zamknij system operacyjny  i uruchom ponownie komputer.  
 

Gdy wy ��wietlone zostanie logo firmy DELL, naci ��nij natychmiast klawisz <F12>.  

Je�� li nie zd � � � *ysz nacisn ���ü��klawisza i zostanie wy ��wietlone logo systemu Windows, musisz poczeka �ü��do wy ��wietlenia pulpitu Windows. Wtedy zamknij 
system operacyjny  �L���V�S�U�y�E�X�M���S�R�Q�R�Z�Q�L�H�� 

�� 
3. Po wy ��wietleniu listy urz �� dze ����rozruchowych zaznacz opcj �
��CD/DVD/CD - RW Drive  (Nap �
 d CD/DVD/CD -RW) i naci ��nij klawisz <Enter>.  

 
��  

4. Z menu rozruchu z dysku CD wybierz opcj �
��CD/DVD/CD - RW Drive  (Nap �
 d CD/DVD/CD -RW).  
 
��  

5. Z kolejnego menu wybierz opcj �
��Boot from CD - ROM  (Uruchom z dysku CD).  
 
��  

6. Wpisz 1, aby uruchomi �ü��menu ResourceCD .  
 
��  

7. Wpisz 2, aby uruchomi �ü��program Dell Diagnostics.  
 
��  

8. Z listy numerowanej wybierz opcj �
��Run the 32 - Bit Dell Diagnostics �����8�U�X�F�K�R�P���S�U�R�J�U�D�P���'�H�O�O���'�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�V���G�O�D���V�\�V�W�H�P�y�Z������-bitowych). Je �� li pojawi si �
��kilka 
wersji, wybierz wersj �
��odpowiadaj �� c����danemu komputerowi.  
 
��  

9. Po wy ��wietleniu menu g �á�y�Z�Q�H�J�R���S�U�R�J�U�D�P�X���'�H�O�O���'�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�V�����Z�\�E�L�H�U�]���W�H�V�W�����N�W�y�U�\���P�D���E�\�ü��wykonany.  
 

�� 

Menu g �á�y�Z�Q�H���S�U�R�J�U�D�P�X���'�H�O�O���'�L�D�J�Q�R�V�W�L�F�V�� 

�� 
1. Po za �áadowaniu programu Dell Diagnostics i wy ��wietleniu ekranu Main  Menu  (Menu g �á�y�Z�Q�H�����N�O�L�N�Q�L�M���S�U�]�\�F�L�V�N���R�G�S�R�Z�L�D�G�D�M�� cy wybranej opcji.  

 

�� 
2. Je�� li w trakcie testu wyst �� pi �á��problem, wy ��wietlany jest komunikat zawieraj �� cy kod b �á�
du i opis problemu. Zapisz kod b �á�
du i opis problemu, a nast �
 pnie 

post �
 puj wed �áug instrukcji wy ��wietlanych na ekranie.  
 

Je�� li problemu nie mo �*na rozwi �� za�ü��samodzielnie, nale �*y skontaktowa �ü��si�
��z firm ����Dell . 

�� 
3. Je�� li wybrany zosta �á��test z grupy Custom Test  (Test niestandardowy) lub Symptom Tree �����'�U�]�H�Z�R���R�E�M�D�Z�y�Z�������G�R�G�D�W�N�R�Z�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�M�H���P�R�*na uzyska �ü, 

klikaj �� c odpowiedni ����zak �áadk �
��opisan ����w poni �*szej tabeli.  
 

�� 
4. Po zako �� �F�]�H�Q�L�X���W�H�V�W�y�Z���Q�D�O�H�*y wyj ���ü��dysk CD, o ile program Dell Diagnostics zosta �á��uprzednio uruchomiony z opcjonalnego dysku CD  Drivers and Utilities . 

 

 UWAGA: Kolejne kroki procedury zmieniaj ����sekwencj �
��rozruchow ����tylko jednorazowo. Przy nast �
 pnym uruchomieniu komputer wykorzysta sekwencj �
��
startow ����zgodnie z urz �� dzeniami podanymi w konfiguracji komputera.

�� 

Opcja  

�� 

Funkcja  

Express Test (Test 
szybki)  

Wykonywany jest przyspieszony test urz �� dze �� . Test tego rodzaju trwa od 10 do 20 minut i nie wymaga �*adnych interwencji ze 
strony u �*ytkownika. Test szybki  nale �*y uruchamia �ü��jako pierwszy, gdy �*���Q�D���R�J�y�á��umo �*liwia on szybkie wykrycie przyczyny 
problemu.  

Extended Test (Test 
rozszerzony)  

Wykonywane jest wnikliwe sprawdzenie urz �� dze �� . Test zajmuje zwykle godzin �
��lub wi �
 cej i okresowo wymaga od u �*ytkownika 
odpowiedzi na pytania.  

Custom Test (Test 
niestandardowy)  

Wykonywane jest sprawdzenie okre �� lonego urz �� �G�]�H�Q�L�D�����6�S�R�V�y�E���S�U�]�H�S�U�R�Z�D�G�]�D�Q�L�D���W�H�V�W�X���P�R�*na skonfigurowa �ü. 

Symptom Tree (Drzewo 
�R�E�M�D�Z�y�Z�� 

Wy ��wietla list �
��najcz � 
 � ��F�L�H�M���Q�D�S�R�W�\�N�D�Q�\�F�K���R�E�M�D�Z�y�Z���S�U�R�E�O�H�P�y�Z���L���S�R�]�Z�D�O�D���Z�\�E�U�D�ü��test dostosowany do wyst �
 puj �� cych 
nieprawid �áowo ��ci.  

 UWAGA: �:���J�y�U�Q�H�M���F�]� 
 � �ci ka �*�G�H�J�R���]���H�N�U�D�Q�y�Z���W�H�V�W�R�Z�\�F�K���X�P�L�H�V�]�F�]�R�Q�\���M�H�V�W���]�Q�D�F�]�Q�L�N���X�V�áugi. Udzielaj �� cy pomocy pracownik dzia �áu obs �áugi technicznej 
zapyta o numer Znacznika us �áugi.

�� 

Zak �áadka  

�� 

Funkcja   

Results (Wyniki)  Zawiera wyniki testu i wykryte b �á�
dy.  

Errors (B �á�
dy)  Wy ��wietla wykryte b �á�
dy, kody b �á�
du i opis problemu.  

Help (Pomoc)  Zawiera opis testu i ewentualne warunki wymagane do jego przeprowadzenia.  

Configuration 
(Konfiguracja)  

Wy ��wietla konfiguracj �
��sprz �
 tow ����wybranego urz �� dzenia.  

Program Dell Diagnostics uzyskuje informacje o konfiguracji wszystkich urz �� dze ����z konfiguracji systemu, pami �
 �F�L���L���U�y�*�Q�\�F�K���W�H�V�W�y�Z��
wewn �
 trznych, po czym wy ��wietla je na li ��cie urz �� dze ����w lewym okienku na ekranie. Lista urz �� dze ����mo �*e nie zawiera �ü��nazw 
�Z�V�]�\�V�W�N�L�F�K���N�R�P�S�R�Q�H�Q�W�y�Z���]�D�P�R�Q�W�R�Z�D�Q�\�F�K���Z���N�R�P�S�X�W�H�U�]�H���O�X�E���S�U�]�\�á��czonych do niego urz �� dze ����peryferyjnych.  

Parameters 
(Parametry)  

Pozwala dostosowa �ü��test do indywidualnych wymaga ����przez zmian �
��ustawie �� . 
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��  

5. Po zako �� �F�]�H�Q�L�X���Z�\�N�R�Q�\�Z�D�Q�L�D���W�H�V�W�y�Z���]�D�P�N�Q�L�M���H�N�U�D�Q���W�H�V�W�X�����D�E�\���S�R�Z�U�y�F�L�ü��do ekranu Main  Menu  (Menu g �á�y�Z�Q�H�������$�E�\���]�D�N�R�� czy �ü��dzia �áanie programu Dell 
Diagnostics i uruchomi �ü��ponownie komputer, zamknij ekran Main  Menu  (Menu g �á�y�Z�Q�H������ 
 

�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci 

�� 
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�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci  

�� Korzystanie z wy ��wietlacza  
Podr �
 cznik u �*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�D���N�R�P�S�X�W�H�U�D���'�H�O�O�Œ���/�D�W�L�W�X�G�H�Œ���'�������� 

����Regulacja jasno ��ci 

����Prze�á��czanie miejsca wy ��wietlania obrazu  

����Ustawianie rozdzielczo ��ci i cz �
 stotliwo ��ci od ��wie �*ania wy ��wietlacza  

����Tryb niezale �*nego wy ��wietlania dualnego  

����Zamiana podstawowego i dodatkowego wy ��wietlacza  

 

��Regulacja jasno ��ci  

Je���O�L���N�R�P�S�X�W�H�U���I�L�U�P�\���'�H�O�O�Œ���M�H�V�W���]�D�V�L�O�D�Q�\���]���D�N�X�P�X�O�D�W�R�U�D�����P�R�*na zaoszcz �
 dzi �ü��energi �
��ustawiaj �� c jaskrawo ���ü��na najni �*�V�]�\�P���S�R�]�L�R�P�L�H�����N�W�y�U�\���Q�L�H���S�R�Z�R�G�X�M�H��
jeszcze dyskomfortu podczas pracy, naciskaj �� c na klawiaturze klawisze <Fn> i strza �á�N�L���Z���J�y�U�
���O�X�E���Z���G�y�á. 

Aby wyregulowa �ü��jaskrawo ���ü��wy ��wietlacza, mo �*na u �*y�ü��nast �
 puj �� cych kombinacji klawiszy:  

l ��Naci ��nij klawisze <Fn> i strza �á�N�D���Z���J�y�U�
 , aby zwi �
 kszy �ü��jasno ���ü��tylko na wy ��wietlaczu zintegrowanym (nie na monitorze zewn �
 trznym).  
 

l ��Naci ��nij klawisze <Fn> i strza �á�N�D���Z���G�y�á, aby zmniejszy �ü��jasno ���ü��tylko na wy ��wietlaczu zintegrowanym (nie na monitorze zewn �
 trznym).  
 

��Prze �á��czanie miejsca wy ��wietlania obrazu  

Je�� li w momencie uruchomienia komputera jest do niego pod �á��czone w �á��czone urz �� dzenie zewn �
 trzne (np. monitor zewn �
 trzny lub projektor), obraz mo �*e 
zosta �ü��wy ��wietlony na wy ��wietlaczu komputera lub na urz �� dzeniu zewn �
 trznym.  

Aby obraz by �á��wy ��wietlany tylko na wy ��wietlaczu, jednocze ��nie na wy ��wietlaczu i urz �� dzeniu zewn �
 trznym lub tylko na urz �� dzeniu zewn �
 trznym, nale �*y 
nacisn ���ü��klawisze <Fn><F8>.  

��Ustawianie rozdzielczo ��ci i cz �
 stotliwo ��ci od ��wie �*ania wy ��wietlacza  

Aby program by �á��wy ��wietlany z okre �� lon ����rozdzielczo ��ci�����R�E�U�D�]�X�����]�D�U�y�Z�Q�R���N�D�U�W�D���J�U�D�I�L�N�L�����M�D�N���L���Z�\��wietlacz musz ����obs �áugiwa �ü��program, a ponadto musz ����by �ü��
zainstalowane niezb �
 dne sterowniki wideo.  

Przed zmian ����domy �� lnych ustawie ����wy ��wietlacza nale �*y je zapisa �ü, na wypadek gdyby okaza �áy si �
��potrzebne w przysz �áo��ci.  

W przypadku wybrania rozdzielczo ���F�L���O�X�E���S�D�O�H�W�\���N�R�O�R�U�y�Z���S�U�]�H�N�U�D�F�]�D�M�� cych mo �*liwo ��ci wy ��wietlacza ustawienie zostaje automatycznie ustalone na najbli �*szej 
obs �áugiwanej warto ��ci.  

�� 
1. Kliknij przycisk Start , a nast �
 pnie kliknij pozycj �
��Control Panel  (Panel sterowania).  

 
��  

2. W opcjach Pick a category  (Wybierz kategori �
 ) kliknij pozycj �
��Appearance and Themes  (Wygl �� d i kompozycje).  
 
��  

3. W obszarze Pick a task... �����:�\�E�L�H�U�]���]�D�G�D�Q�L�H�����N�O�L�N�Q�L�M���R�E�V�]�D�U�����N�W�y�U�\���F�K�F�H�V�]���]�P�L�H�Q�L�ü, lub kliknij or pick a Control Panel ikon  (lub wybierz ikon �
��Panel 
sterowania) i kliknij Display  (Ekran).  
 
��  

4. W oknie Display Properties (W �áa��ciwo ��ci: Ekran) kliknij zak �áadk �
��Settings  (Ustawienia).  
 
��  

5. �:�\�S�U�y�E�X�M���U�y�*ne ustawienia opcji Color quality  (Jako ���ü���N�R�O�R�U�y�Z�����L��Screen resolution  (Rozdzielczo ���ü��ekranu).  
 

Je�� li ustawiona rozdzielczo ���ü��grafiki przekracza mo �*liwo ��ci wy ��wietlacza, komputer zostanie przestawiony w tryb kadrowany. W trybie kadrowanym nie ma 
mo �*liwo ��ci wy ��wietlenia ca �áo��ci ekranu na raz. Mo �*e nie by �ü��wida �ü��np. paska zada �� , �N�W�y�U�\���]�Z�\�N�O�H���]�Q�D�M�G�X�M�H���V�L�
��u do �áu pulpitu. Aby wy ��wietli �ü��niewidoczne 
partie ekranu, nale �*y za pomoc ����panelu dotykowego lub wodzika przechodzi �ü���G�R���L�Q�Q�H�J�R���N�D�G�U�X���Z���J�y�U�
���O�X�E���Z���G�y�á, w lewo lub w prawo.  

 UWAGA: �6�N�U�y�W�\���N�O�D�Z�L�D�W�X�U�R�Z�H���U�H�J�X�O�X�M�� ce jaskrawo ���ü��w p �áywaj ����tylko na wy ���Z�L�H�W�O�D�F�]���N�R�P�S�X�W�H�U�D�����D���Q�L�H���Q�D���P�R�Q�L�W�R�U�\���O�X�E���S�U�R�M�H�N�W�R�U�\�����N�W�y�U�H���P�R�*na 
pod �á��czy �ü��do komputera lub stacji dokuj �� cej. Je �� li komputer jest pod �á��czony do monitora zewn �
 �W�U�]�Q�H�J�R�����S�U�]�\���S�U�y�E�L�H���]�P�L�D�Q�\���S�R�]�L�R�P�X���M�D�V�N�U�D�Z�R��ci 
zostanie wy ��wietlona okno Brightness Meter (Miernik jaskrawo ��ci), lecz poziom jaskrawo ��ci na urz �� dzeniu zewn �
 trznym nie zmieni si �
 .

 UWAGA: Nale �*y u �*ywa �ü���W�\�O�N�R���I�D�E�U�\�F�]�Q�L�H���]�D�L�Q�V�W�D�O�R�Z�D�Q�\�F�K���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z���Z�L�G�H�R���I�L�U�P�\���'�H�O�O�����N�W�y�U�H���]�R�V�W�D�áy opracowane pod k �� tem uzyskania najlepszej 
�Z�V�S�y�ápracy z systemem operacyjnym zainstalowanym przez firm �
��Dell.

 UWAGA: Im wy �*sza rozdzielczo ���ü, tym ikony i tekst wy ��wietlane na ekranie s ����mniejsze.

 POUCZENIE: U�*ycie nieobs �áugiwanej cz �
 stotliwo ��ci od ��wie �*ania mo �*e doprowadzi �ü��do uszkodzenia monitora zewn �
 trznego. Przed wybraniem 
cz�
 stotliwo ��ci od ��wie �*ania monitora zewn �
 trznego nale �*y zapozna �ü��si�
��z instrukcj ����monitora.
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��Tryb niezale �*nego wy ��wietlania dualnego  

Do komputera mo �*na pod �á��czy �ü��zewn �
 trzny monitor lub projektor i korzysta �ü��z niego jak z rozszerzenia wy ��wietlacza (w trybie �Äniezale �*ne wy ��wietlanie 
dualne �´��lub w trybie �Ärozszerzonego pulpitu � )́. W tym trybie z obu wy ��wietlaczy mo �*na korzysta �ü���Z���V�S�R�V�y�E���Q�L�H�]�D�O�H�*ny i przeci �� ga �ü��obiekty z jednego ekranu 
na drugi, dwukrotnie zwi �
 kszaj �� c widoczny obszar roboczy.  

�� 
1. Pod�á��cz do komputera monitor zewn �
 trzny, telewizor lub rzutnik.  

 
��  

2. W opcjach Pick a category  (Wybierz kategori �
 ) kliknij pozycj �
��Appearance and Themes  (Wygl �� d i kompozycje).  
 
��  

3. W obszarze Pick a task... �����:�\�E�L�H�U�]���]�D�G�D�Q�L�H�����N�O�L�N�Q�L�M���R�E�V�]�D�U�����N�W�y�U�\���F�K�F�H�V�]���]�P�L�H�Q�L�ü, lub kliknij or pick a Control Panel ikon  (lub wybierz ikon �
��Panel 
sterowania) i kliknij Display  (Ekran).  
 
��  

4. W oknie Display Properties  (W �áa��ciwo ��ci: Ekran) kliknij zak �áadk �
��Settings  (Ustawienia).  
 

�� 
5. Kliknij ikon �
��drugiego monitora, kliknij pole wyboru Extend my Windows desktop... (Powi �
 ksz pulpit systemu Windows...), a nast �
 pnie kliknij Apply  

(Zastosuj).  
 
��  

6. Zmie ����warto ���ü��opcji Screen Area  (Obszar ekranu) na odpowiednie rozmiary dla obu wy ��wietlaczy, a nast �
 pnie kliknij Apply  (Zastosuj).  
 
��  

7. Po wy ��wietleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera wybierz opcj �
��Apply the new color setting without restarting  (Zastosuj nowe ustawienia 
koloru bez ponownego uruchamiania) i kliknij OK .  
 
��  

8. Po wy ��wietleniu monitu kliknij OK , aby zmieni �ü��rozmiar pulpitu.  
 
��  

9. Po wy ��wietleniu monitu kliknij Yes  (Tak), aby zachowa �ü��nowe ustawienia.  
 
��  

10. Kliknij OK , aby zamkn ���ü��okno Display Properties  (W �áa��ciwo ��ci: Ekran).  
 

Aby wy �á��czy �ü��tryb niezale �*nego wy ��wietlania dualnego:  

�� 
1. W oknie Display Properties  (W �áa��ciwo ��ci: Ekran) kliknij zak �áadk �
��Settings  (Ustawienia).  

 
��  

2. Kliknij ikon �
��drugiego monitora, usu ����zaznaczenie z pola wyboru Extend my Windows desktop... (Powi �
 ksz pulpit systemu Windows...), a nast �
 pnie 
kliknij Apply  (Zastosuj).  
 

W razie potrzeby naci �� �Q�L�M���N�O�D�Z�L�V�]�����)�Q�!���)���!�����D�E�\���S�U�]�\�Z�U�y�F�L�ü��obraz ekranu na wy ��wietlaczu komputera.  

��Zamiana podstawowego i dodatkowego wy ��wietlacza  

Aby zamieni �ü��oznaczenia podstawowego i dodatkowego wy ��wietlacza (w celu korzystania z monitora zewn �
 trznego jako podstawowego wy ��wietlacza po 
zadokowaniu):  

�� 
1. Kliknij przycisk Start , a nast �
 pnie kliknij pozycj �
��Control Panel  (Panel sterowania).  

 
��  

2. W opcjach Pick a category  (Wybierz kategori �
 ) kliknij pozycj �
��Appearance and Themes  (Wygl �� d i kompozycje).  
 
��  

3. W obszarze Pick a task... �����:�\�E�L�H�U�]���]�D�G�D�Q�L�H�����N�O�L�N�Q�L�M���R�E�V�]�D�U�����N�W�y�U�\���F�K�F�H�V�]���]�P�L�H�Q�L�ü, lub kliknij or pick a Control Panel ikon  (lub wybierz ikon �
��Panel 
sterowania) i kliknij Display  (Ekran).  
 
��  

4. Kliknij zak �áadk �
��Settings (Ustawienia) �o  Advanced  (Zaawansowane) �o  zak �áadk �
��Displays  (Wy ��wietlacze).  
 

Wi�
 cej informacji mo �*na znale �(�ü��w dokumentacji karty wideo.  

�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci 

�� 

 UWAGA: W przypadku wybrania rozdzielczo ���F�L���O�X�E���S�D�O�H�W�\���N�R�O�R�U�y�Z���S�U�]�H�N�U�D�F�]�D�M�� cych mo �*liwo ��ci wy ��wietlacza ustawienie zostaje automatycznie 
ustalone na najbli �*szej obs �áugiwanej warto ��ci. Wi �
 cej informacji mo �*na znale �(�ü��w dokumentacji systemu operacyjnego.
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�3�R�Z�U�y�W���G�R���V�S�L�V�X���W�U�H��ci  

�� Ponowna instalacja oprogramowania  
Podr �
 cznik u �*�\�W�N�R�Z�Q�L�N�D���N�R�P�S�X�W�H�U�D���'�H�O�O�Œ���/�D�W�L�W�X�G�H�Œ���'�������� 

����Sterowniki  

����Rozwi �� �]�\�Z�D�Q�L�H���S�U�R�E�O�H�P�y�Z���G�R�W�\�F�]�� cych niezgodno ��ci oprogramowania i sprz �
 tu  

����Korzystanie z funkcji przywracania systemu w systemie Microsoft �Š��Windows �Š��XP 

����Ponowna instalacja systemu operacyjnego Microsoft �Š��Windows �Š��XP 

 

��Sterowniki  

�� 

Co to jest sterownik?  

Sterownik jest to program steruj �� cy urz �� dzeniem, takim jak drukarka, mysz lub klawiatura. Wszystkie urz �� dzenia wymagaj �����S�U�R�J�U�D�P�y�Z���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�D�� 

Sterownik dzia �áa jak t �áumacz pomi �
 dzy urz �� �G�]�H�Q�L�H�P���D���S�U�R�J�U�D�P�D�P�L�����N�W�y�U�H���X�*ywaj ����urz �� dzenia. Ka �*de urz �� dzenie posiada w �áasny zestaw specjalizowanych 
polece �� , �N�W�y�U�H���U�R�]�S�R�]�Q�D�M�H���W�\�O�N�R���M�H�J�R���Z�áasny sterownik.  

Firma Dell dostarcza komputer do klienta z zainstalowanymi wymaganymi sterownikami �²  nie trzeba w nim niczego wi �
 cej instalowa �ü��ani konfigurowa �ü. 

�:�L�H�O�H���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z�����W�D�N�L�F�K���M�D�N���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N���N�O�D�Z�L�D�W�X�U�\�����G�R�V�W�D�U�F�]�D�Q�\�F�K���M�H�V�W���]���V�\�V�W�H�P�H�P���R�S�H�U�D�F�\�M�Q�\�P���0�L�F�U�R�V�R�I�W�Š��Windows �Š. Konieczno ���ü��zainstalowania 
�V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z���P�R�*e zaistnie �ü, gdy:  

l ��Dokonano uaktualnienia systemu operacyjnego.  
 

l ��Ponownie zainstaluj system operacyjny.  
 

l ��Przy �á��czono lub zainstalowano nowe urz �� dzenie.  
 

�� 

�,�G�H�Q�W�\�I�L�N�D�F�M�D���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z 

Je�� li wyst �
 puje problem z dowolnym urz �� dzeniem, nale �*y ustali �ü, czy �(�U�y�G�áem problemu jest sterownik, i je �� li b �
 dzie to konieczne, zaktualizowa �ü��go.  

�� 
1. Kliknij przycisk Start , a nast �
 pnie kliknij polecenie Control Panel  (Panel sterowania).  

 
��  

2. W obszarze Pick a category  (Wybierz kategori �
 ) kliknij ikon �
��Performance and Maintenance  (Wydajno ���ü��i konserwacja).  
 
��  

3. Kliknij pozycj �
��System .  
 
��  

4. W oknie System Properties  (W �áa��ciwo ��ci: System) kliknij zak �áadk �
��Hardware  (Sprz �
 t).  
 
��  

5. Kliknij zak �áadk �
��Device Manager  (Mened �*er urz �� dze �� ).  
 
��  

6. Przewi ����list �
��urz �� dze �� , aby sprawdzi �ü, �F�]�\���R�E�R�N���L�N�R�Q�\���N�W�y�U�H�J�R����z nich nie jest wy ��wietlany wykrzyknik ( �*�y�á�W�H���N�y�áko ze znakiem [!] ).  
 

Je�� li obok nazwy urz �� dzenia znajduje si �
��wykrzyknik, nale �*y ponownie zainstalowa �ü��u �*ywany sterownik  lub zainstalowa �ü��nowy.  

�� 

�3�R�Q�R�Z�Q�D���L�Q�V�W�D�O�D�F�M�D���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z���L���Q�D�U�]�
 dzi  

�� 

�.�R�U�]�\�V�W�D�Q�L�H���]���I�X�Q�N�F�M�L���S�U�]�\�Z�U�D�F�D�Q�L�D���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z���X�U�]�� dze ���� systemu Windows XP  

Je�� li po zainstalowaniu lub aktualizacji sterownika wyst �� pi problem z komputerem, nale �*y u �*y�ü���I�X�Q�N�F�M�L���S�U�]�\�Z�U�D�F�D�Q�L�D���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z���X�U�]�� dze ����systemu Windows 
XP do zast �� pienia sterownika jego poprzednio zainstalowan ����wersj �� . 

�� 
1. Kliknij przycisk Start , a nast �
 pnie kliknij polecenie Control Panel  (Panel sterowania).  

 
��  

 UWAGA: Dysk CD Drivers and Utilities  i dysk CD z systemem operacyjnym s����opcjonalne i mog ����nie by �ü��dostarczane ze wszystkimi komputerami.

 POUCZENIE: Dysk CD Drivers and Utilities  mo �*e zawiera �ü���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�L���G�R���L�Q�Q�\�F�K���V�\�V�W�H�P�y�Z���R�S�H�U�D�F�\�M�Q�\�F�K���Q�L�*��system zainstalowany na u �*ywanym 
komputerze. Nale �*y uwa �*a �ü, aby zainstalowa �ü��oprogramowanie w �áa��ciwe dla u �*ywanego systemu operacyjnego.

 POUCZENIE: Strona internetowa pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.euro.dell.com  i opcjonalny dysk CD Drivers and Utilities  zawieraj ����
�V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�L���]�D�W�Z�L�H�U�G�]�R�Q�H���G�O�D���N�R�P�S�X�W�H�U�y�Z���I�L�U�P�\���'�H�O�O�Œ�����,�Q�V�W�D�O�R�Z�D�Q�L�H���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z���S�R�F�K�R�G�]�� cych z innych �(�U�y�G�H�á��mo �*e spowodowa �ü��niepoprawne 
dzia �áanie komputera.
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2. W obszarze Pick a category  (Wybierz kategori �
 ) kliknij ikon �
��Performance and Maintenance  (Wydajno ���ü��i konserwacja).  
 
��  

3. Kliknij pozycj �
��System .  
 
��  

4. W oknie System Properties  (W �áa��ciwo ��ci: System) kliknij zak �áadk �
��Hardware  (Sprz �
 t).  
 
��  

5. Kliknij zak �áadk �
��Device Manager  (Mened �*er urz �� dze �� ).  
 
��  

6. Kliknij prawym przyciskiem myszy urz �� �G�]�H�Q�L�H�����G�O�D���N�W�y�U�H�J�R���]�R�V�W�D�á��zainstalowany nowy sterownik, a nast �
 pnie kliknij polecenie Properties  (W �áa��ciwo ��ci).  
 
��  

7. Kliknij zak �áadk �
��Drivers  (Sterowniki).  
 
��  

8. Kliknij polecenie Roll Back Driver �����3�U�]�\�Z�U�y�ü��sterownik).  
 

Je���O�L���I�X�Q�N�F�M�D���S�U�]�\�Z�U�D�F�D�Q�L�D���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z���X�U�]�� dze ����nie rozwi � � � *e problemu, nale �*y u �*y�ü��funkcji System Restore  ���3�U�]�\�Z�U�D�F�D�Q�L�H���V�\�V�W�H�P�X�������D�E�\���S�U�]�\�Z�U�y�F�L�ü��system 
operacyjny do stanu sprzed instalacji nowego sterownika.  

�� 

Korzystanie z opcjonalnego dysku CD Drivers and Utilities  

Je�*eli u �*�\�F�L�H���I�X�Q�N�F�M�L���S�U�]�\�Z�U�D�F�D�Q�L�D���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z���X�U�]�� dzenia lub przywracania systemu  nie rozwi � � � *e problemu, nale �*y ponownie zainstalowa �ü��sterownik z dysku 
CD Drivers and Utilities �����Q�D�]�\�Z�D�Q�H�J�R���U�y�Z�Q�L�H�*��ResourceCD ).  

�� 
1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie otwarte programy.  

 
��  

2. W �á�y�*��dysk CD Drivers and Utilities .  
 

W wi �
 kszo ���F�L���S�U�]�\�S�D�G�N�y�Z���G�\�V�N���&�'���X�U�X�F�K�D�P�L�D���V�L�
��automatycznie. Je �*eli nie, nale �*y uruchomi �ü��Eksploratora Windows, klikn ���ü��katalog nap �
 du dysku CD, 
aby wy ��wietli �ü��jego zawarto ���ü, a nast �
 pnie dwukrotnie klikn ���ü��plik autorcd.exe.  Przy pierwszym uruchomieniu dysku CD mo �*e zosta �ü��wy ��wietlony monit 
o instalacj �
���S�O�L�N�y�Z���N�R�Q�I�L�J�X�U�D�F�\�M�Q�\�F�K�����.�O�L�N�Q�L�M���S�U�]�\�F�L�V�N��OK , a nast �
 pnie post �
 puj wed �áug instrukcji wy ��wietlanych na ekranie.  

�� 
3. Z menu rozwijanego Language  (J �
 zyk) na pasku narz �
 dzi wybierz j �
 zyk sterownika lub programu narz �
 dziowego (je �� li jest dost �
 pny). Zostanie 

wy ��wietlony ekran powitalny.  
 
��  

4. Kliknij Next  (Dalej).  
 

Program z dysku CD automatycznie sprawdzi sprz �
 t, aby ustali �ü, jakie sterowniki i programy s ����potrzebne na komputerze.  

�� 
5. Po zako �� czeniu sprawdzania sprz �
 tu u �*ytkownik mo �*e wykry �ü��inne sterowniki i programy narz �
 dziowe. W opcjach Search Criteria  (Kryteria 

wyszukiwania) wybierz odpowiednie kategorie z menu rozwijanych System Model  (Model systemu), Operating system  (System operacyjny) i Topic  
(Temat).  
 

Wy ��wietlone zostan �����á��cza do okre ���O�R�Q�\�F�K���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z���L���Q�D�U�]�
 dzi u �*ywanych na komputerze.  

�� 
6. Kliknij �á��cze do okre �� lonego sterownika lub programu narz �
 dziowego, aby wy ��wietli �ü��informacje dotycz �� ce sterownika lub programu narz �
 dziowego, 

�N�W�y�U�\���P�D���E�\�ü��zainstalowany.  
 
��  

7. Kliknij przycisk Install  (Instaluj) (je �*eli jest on dost �
 pny), aby rozpocz ���ü��instalacj �
��sterownika lub programu narz �
 dziowego. Aby doko �� czy �ü��instalacj �
 , 
post �
 puj wed �áug instrukcji wy ��wietlanych na ekranie powitalnym.  
 

Je�*eli na ekranie nie ma przycisku Install  (Instaluj), opcja automatycznej instalacji nie jest dost �
 pna. Instrukcje instalacji mo �*na znale �(�ü��w nast �
 pnych 
podsekcjach lub w pliku readme (aby przeczyta �ü��plik readme, nale �*y klikn ���ü��przycisk Extract  [Wyodr �
 bnij], a nast �
 pnie post �
 powa �ü��zgodnie z 
instrukcjami wyodr �
 bniania).  

Je�*eli pojawi si �
���S�R�O�H�F�H�Q�L�H���]�O�R�N�D�O�L�]�R�Z�D�Q�L�D���S�O�L�N�y�Z���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�D�����Q�D�O�H�*y klikn ���ü��katalog CD w oknie informacji o sterowniku, aby wy ��wietli �ü��pliki skojarzone z 
tym sterownikiem.  

�� 

R�
 �F�]�Q�D���S�R�Q�R�Z�Q�D���L�Q�V�W�D�O�D�F�M�D���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z�� 

�� 
1. Po wyodr �
 �E�Q�L�H�Q�L�X���S�O�L�N�y�Z���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�D���Q�D���G�\�V�N���W�Z�D�U�G�\���Z���V�S�R�V�y�E���R�S�L�V�D�Q�\���S�R�Z�\�*ej kliknij przycisk Start , a nast �
 pnie kliknij prawym przyciskiem myszy 

polecenie My Computer �����0�y�M���N�R�P�S�X�W�H�U������ 
 
��  

2. Kliknij polecenie Properties  (W �áa��ciwo ��ci).  
 
��  

3. Kliknij zak �áadk �
��Hardware  (Sprz �
 t) i kliknij przycisk Device Manager  (Mened �*er urz �� dze �� ).  
 
��  

4. Kliknij dwukrotnie typ urz �� �G�]�H�Q�L�D�����G�R���N�W�y�U�H�J�R���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N���F�K�F�H�V�]���]�D�L�Q�V�W�D�O�R�Z�D�ü, np. Modems  (Modemy) lub Infrared devices  (Urz �� dzenia podczerwieni).  
 
��  

5. Kliknij dwukrotnie nazw �
��urz �� �G�]�H�Q�L�D�����G�R���N�W�y�U�H�J�R���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N���F�K�F�H�V�]���]�D�L�Q�V�W�D�O�R�Z�D�ü.  
 

 UWAGA: Je�*eli ponownie instalowany jest sterownik czujnika podczerwieni, przed kontynuowaniem instalacji nale �*y w programie konfiguracji systemu  
w �á��czy �ü��czujnik podczerwieni.

file:///C:/data/systems/latd610/po/ug_po/setup.htm#wp1052341


 
��  

6. Kliknij zak �áadk �
��Driver  (Sterownik), a nast �
 pnie kliknij przycisk Update Driver  (Aktualizuj sterownik).  
 
��  

7. Kliknij opcj �
��Install from a list or specific location (Advanced)  (Zainstaluj z listy lub okre �� lonej lokalizacji [Zaawansowane]), a nast �
 pnie kliknij Next  
(Dalej).  
 
��  

8. Kliknij Browse  (Przegl �� daj) i przejd �(���G�R���O�R�N�D�O�L�]�D�F�M�L�����G�R���N�W�y�U�H�M���]�R�V�W�D�áy wcze ��niej wyodr �
 bnione pliki sterownika.  
 
��  

9. Po wy ��wietleniu nazwy odpowiedniego sterownika kliknij Next  (Dalej).  
 
��  

10. Kliknij Finish  (Zako �� cz) i ponownie uruchom komputer.  
 

��Rozwi �� �]�\�Z�D�Q�L�H���S�U�R�E�O�H�P�y�Z���G�R�W�\�F�]�� cych niezgodno ��ci oprogramowania i sprz �
 tu  

Je�*eli urz �� dzenie nie zosta �áo wykryte podczas instalacji systemu operacyjnego, albo zosta �áo wykryte, ale nieprawid �áowo skonfigurowane, do rozwi �� zania 
niezgodno ��ci mo �*na u �*y�ü��narz �
 dzia do rozwi �� �]�\�Z�D�Q�L�D���S�U�R�E�O�H�P�y�Z���]�H���V�S�U�]�
 tem:  

�� 
1. Kliknij przycisk Start  i kliknij pozycj �
��Help and Support  (Pomoc i obs �áuga techniczna).  

 
��  

2. W polu Search  (Znajd �() wpisz hardware troubleshooter  (rozwi �� �]�\�Z�D�Q�L�H���S�U�R�E�O�H�P�y�Z���]�H���V�S�U�]�
 tem), a nast �
 pnie kliknij strza �ák�
 , aby rozpocz ���ü��
wyszukiwanie.  
 
��  

3. Kliknij opcj �
��Hardware Troubleshooter  (Rozwi �� �]�\�Z�D�Q�L�H���S�U�R�E�O�H�P�y�Z���]�H���V�S�U�]�
 tem) na li ��cie Search Results  (Wyniki wyszukiwania).  
 
��  

4. Na li ��cie Hardware Troubleshooter  (Program do rozwi �� �]�\�Z�D�Q�L�D���S�U�R�E�O�H�P�y�Z���]�H���V�S�U�]�
 tem), kliknij pozycj �
��I need to resolve a hardware conflict on my 
computer  (Musz �
��rozwi �� za�ü��konflikt sprz �
 towy w komputerze), a nast �
 pnie kliknij Next  (Dalej).  
 

��Korzystanie z funkcji przywracania systemu w systemie Microsoft �Š��Windows �Š��XP  

System operacyjny Microsoft �Š��Windows �Š��XP oferuje funkcj �
���S�U�]�\�Z�U�D�F�D�Q�L�D���V�\�V�W�H�P�X�����N�W�y�U�D���X�P�R�*�O�L�Z�L�D���S�U�]�\�Z�U�y�F�H�Q�L�H���N�R�P�S�X�W�H�U�D���G�R���Z�F�]�H��niejszego stanu (bez 
w p �áywu na pliki danych), je �� li zmiany sprz �
 tu, oprogramowania lub innych ustawie ����systemowych spowodowa �áy niepo � * � �dane dzia �áanie komputera. Wi �
 cej 
informacji na temat funkcji przywracania systemu mo �*na znale �(�ü��w Centrum pomocy i obs �áugi technicznej systemu Windows.  

�� 

Tworzenie punktu przywracania  

�� 
1. Kliknij przycisk Start  i kliknij polecenie Help and Support  (Pomoc i obs �áuga techniczna).  

 
��  

2. Kliknij opcj �
��System Restore  (Przywracanie systemu).  
 
��  

3. Post �
 puj zgodnie z instrukcjami wy ��wietlanymi na ekranie.  
 

�� 

Przywracanie komputera do wcze ��niejszego stanu  

�� 
1. Kliknij przycisk Start , wska �*��pozycj �
��All Programs  (Wszystkie programy) �o  Accessories  (Akcesoria) �o  System Tools  (Narz �
 dzia systemowe), a 

nast �
 pnie kliknij pozycj �
��System Restore  (Przywracanie systemu).  
 
��  

2. Upewnij si �
 , �*e wybrana jest opcja Restore my computer to an earlier time �����3�U�]�\�Z�U�y�ü���P�y�M���N�R�P�S�X�W�H�U���G�R���Z�F�]�H��niejszego stanu), i kliknij Next  (Dalej).  
 
��  

3. Kliknij dat �
��w kalendarzu odpowiadaj �� c�����V�W�D�Q�R�Z�L�����G�R���N�W�y�U�H�J�R���P�D���E�\�ü���S�U�]�\�Z�U�y�F�R�Q�\���N�R�P�S�X�W�H�U���� 
 

Na ekranie Select  a Restore Point  (Wybieranie punktu przywracania) dost �
 pny jest kalendarz, umo �*liwiaj �� cy przegl �� �G�D�Q�L�H���L���Z�\�E�y�U���S�X�Q�N�W�y�Z��
przywracania. Ka �*da data z dost �
 pnymi punktami przywracania jest wy ��wietlona czcionk ����pogrubion �� .  

�� 
4. Wybierz punkt przywracania i kliknij Next  (Dalej).  

 

Je�� li w kalendarzu dost �
 pny jest tylko jeden punkt przywracania, to zostanie on automatycznie wybrany. Je �� li dost �
 pne s ����dwa lub wi �
 �F�H�M���S�X�Q�N�W�y�Z��
przywracania, kliknij odpowiedni punkt.  

 POUCZENIE: Nale �*y regularnie wykonywa �ü���N�R�S�L�H���]�D�S�D�V�R�Z�H���S�O�L�N�y�Z���G�D�Q�\�F�K�����)�X�Q�N�F�M�D���S�U�]�\�Z�U�D�F�D�Q�L�D���V�\�V�W�H�P�X���Q�L�H���P�R�Q�L�W�R�U�X�M�H���S�O�L�N�y�Z���G�D�Q�\�F�K���X�*ytkownika 
ani ich nie przywraca.

 UWAGA: Procedury w tym dokumencie zosta �áy napisane przy za �áo�*eniu, �*e korzysta si �
��z domy �� lnego widoku systemu Windows, wi �
 c prze �á��czenie 
komputera do widoku klasycznego systemu Windows mo �*e spowodowa �ü, �*e nie b �
 d ����one dzia �áa�áy.

 POUCZENIE: �3�U�]�H�G���S�U�]�\�Z�U�y�F�H�Q�L�H�P���N�R�P�S�X�W�H�U�D���G�R���Z�F�]�H��niejszego stanu nale �*y zapisa �ü��i zamkn ���ü��wszystkie otwarte pliki oraz zamkn ���ü��wszystkie 
�R�W�Z�D�U�W�H���S�U�R�J�U�D�P�\�����'�R�S�y�N�L���S�U�]�\�Z�U�D�F�D�Q�L�H���V�\�V�W�H�P�X���Q�L�H���]�R�V�W�D�Q�L�H���]�D�N�R�� czone, nie wolno modyfikowa �ü, otwiera �ü��ani usuwa �ü���S�O�L�N�y�Z���D�Q�L���S�U�R�J�U�D�P�y�Z��



�� 
5. Kliknij Next  (Dalej).  

 

Gdy funkcja przywracania systemu zako �� czy zbieranie danych, zostanie wy ��wietlone okno Restoration Complete  (Przywracanie uko �� czone), a 
nast �
 pnie komputer zostanie uruchomiony ponownie.  

�� 
6. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij OK .  

 

Aby zmieni �ü��punkt przywracania, mo �*na albo wykona �ü��t �
��sam ����procedur �
 , ale wybieraj �� c inny punkt przywracania, albo cofn ���ü��przywracanie.  

�� 

Wycofanie ostatniego przywracania systemu  

�� 
1. Kliknij przycisk Start , wska �*��opcj �
��All Programs  (Wszystkie programy) �o  Accessories  (Akcesoria) �o  System Tools  (Narz �
 dzia systemowe), a nast �
 pnie 

kliknij System Restore  (Przywracanie systemu).  
 
��  

2. Wybierz pozycj �
��Undo my last restoration  (Cofnij moje ostatnie przywracanie) i kliknij Next  (Dalej).  
 
��  

3. Kliknij Next  (Dalej).  
 

Zostanie wy ��wietlony ekran System Restore  (Przywracanie systemu), po czym nast �� pi ponowne uruchomienie komputera.  

�� 
4. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij OK .  

 

�� 

W �á��czanie funkcji System Restore (Przywracanie systemu)  

Je�� li system Windows XP zostanie ponownie zainstalowany przy ilo ��ci wolnego miejsca na dysku twardym mniejszej ni �*��200 MB, funkcja System Restore 
(Przywracanie systemu) zostanie automatycznie wy �á��czona. Aby sprawdzi �ü, czy funkcja System Restore (Przywracanie systemu) jest w �á��czona:  

�� 
1. Kliknij przycisk Start , a nast �
 pnie kliknij polecenie Control  Panel  (Panel sterowania).  

 
��  

2. Kliknij opcj �
��Performance and Maintenance  (Wydajno ���ü��i konserwacja).  
 
��  

3. Kliknij pozycj �
��System .  
 
��  

4. Kliknij zak �áadk �
��System Restore  (Przywracanie systemu).  
 
��  

5. Upewnij si �
 , �*e opcja Turn off System Restore  (Wy �á��cz przywracanie systemu) nie jest zaznaczona.  
 

��Ponowna instalacja systemu Microsoft �Š��Windows �Š��XP  

�� 

Przed rozpocz �
 ciem pracy  

W przypadku planowania ponownej instalacji systemu Windows XP w celu naprawienia problemu z nowo zainstalowanym sterownikiem, nale �*y najpierw 
�V�S�U�y�E�R�Z�D�ü��u �*y�ü��funkcji �S�U�]�\�Z�U�D�F�D�Q�L�D���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z���X�U�]�� dze ��  systemu Windows XP. Je �� li proces Przywracania sterownika nie rozwi � � � *e problemu, u �*yj funkcji 
System Restore �����3�U�]�\�Z�U�D�F�D�Q�L�H���V�\�V�W�H�P�X�������D�E�\���S�U�]�\�Z�U�y�F�L�ü��system operacyjny do stanu, w jakim znajdowa �á��si�
��przed zainstalowaniem nowego sterownika.  

Aby zainstalowa �ü��ponownie system Windows XP, potrzebne s ����nast �
 puj �� ce elementy:  

l ��Dysk CD z systemem operacyjnym ���'�H�O�O�Œ 
 

l ��Dysk CD Dell Drivers and Utilities  (Sterowniki i programy narz �
 dziowe)  
 

�� 

Ponowna instalacja systemu Windows XP  

 POUCZENIE: Przed cofni �
 ciem ostatniego przywracania systemu nale �*y zapisa �ü��i zamkn ���ü��wszystkie otwarte pliki oraz zamkn ���ü��wszystkie otwarte 
�S�U�R�J�U�D�P�\�����'�R�S�y�N�L���S�U�]�\�Z�U�D�F�D�Q�L�H���V�\�V�W�H�P�X���Q�L�H���]�R�V�W�D�Q�L�H���]�D�N�R�� czone, nie wolno modyfikowa �ü, otwiera �ü��ani usuwa �ü���S�O�L�N�y�Z���D�Q�L���S�U�R�J�U�D�P�y�Z��

 POUCZENIE: W przypadku ponownej instalacji systemu Windows XP nale �*y pos �áu�*y�ü��si�
��wersj ����Windows XP SP1 lub nowsz �� .

 POUCZENIE: Przed rozpocz �
 ciem instalowania nale �*y wykona �ü���N�R�S�L�H���]�D�S�D�V�R�Z�H���Z�V�]�\�V�W�N�L�F�K���S�O�L�N�y�Z���G�D�Q�\�F�K���Q�D���J�á�y�Z�Q�\�P���G�\�V�N�X���W�Z�D�U�G�\�P�����:��
�N�R�Q�Z�H�Q�F�M�R�Q�D�O�Q�\�F�K���N�R�Q�I�L�J�X�U�D�F�M�D�F�K���G�\�V�N�y�Z���W�Z�D�U�G�\�F�K���]�D���J�á�y�Z�Q�\���G�\�V�N���W�Z�D�U�G�\���X�]�Q�D�M�H���V�L�
��pierwszy dysk wykryty przez komputer.

 UWAGA: Opcjonalny dysk CD Drivers and Utilities zawiera sterowniki zainstalowane fabrycznie podczas monta �*u komputera. Do za �áadowania wszelkich 
�Z�\�P�D�J�D�Q�\�F�K���V�W�H�U�R�Z�Q�L�N�y�Z���Q�D�O�H�*y u �*y�ü��dysku CD Drivers and Utilities .



Aby ponownie zainstalowa �ü��system Windows XP, nale �*y w podanej kolejno ��ci wykona �ü��wszystkie kroki w poni �*szych sekcjach.  

Proces ponownej instalacji mo �*e potrwa �ü��od 1 do 2 godzin. Po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego nale �*y ponownie zainstalowa �ü��sterowniki 
urz �� dze �� , oprogramowanie antywirusowe i inne oprogramowanie.  

�� 

Uruchamianie z opcjonalnego dysku CD z systemem operacyjnym  

�� 
1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki i zamknij wszystkie otwarte programy.  

 
��  

2. W �á�y�*��dysk CD zawieraj �� cy system operacyjny . Kliknij Exit  (Zako �� cz), je �*eli pojawi si �
��komunikat Install Windows XP  (Instalacja Windows XP).  
 
��  

3. Uruchom ponownie komputer.  
 
��  

4. Naci ��nij klawisz <F12> zaraz po wy ���Z�L�H�W�O�H�Q�L�X���O�R�J�R���'�(�/�/�Œ���� 
 

Je�� li zostanie wy ��wietlone logo systemu operacyjnego, poczekaj do wy ��wietlenia pulpitu systemu Windows, a nast �
 pnie wy �á��cz komputer i uruchom go 
ponownie.  

�� 
5. Naciskaj �� c klawisze strza �áek, zaznacz pozycj �
��CD- ROM , a nast �
 pnie naci ��nij klawisz <Enter>.  

 
��  

6. Po wy ��wietleniu komunikatu Press any key to boot from CD  (Naci ��nij dowolny klawisz, aby dokona �ü��rozruchu z dysku CD) naci ��nij dowolny klawisz.  
 

�� 

Instalacja systemu Windows XP  

�� 
1. Po wy ��wietleniu ekranu Windows XP Setup  (Instalacja systemu Windows XP) naci ��nij klawisz <Enter>, aby wybra �ü��opcj �
��To set up Windows now 

(Instalowanie systemu Windows teraz).  
 
��  

2. Przeczytaj informacje umieszczone na ekranie Microsoft Windows Licensing Agreement  (Umowa licencyjna systemu Microsoft Windows) i naci ��nij 
klawisz <F8>, aby zaakceptowa �ü��umow �
��licencyjn �� .  
 
��  

3. Je�� li na komputerze jest ju �*��zainstalowany system Windows XP i u �*ytkownik chce odzyska �ü��aktualne dane systemu Windows XP, nale �*y wpisa �ü��r  w celu 
wybrania opcji naprawiania, a nast �
 pnie wyj ���ü��dysk CD.  
 
��  

4. Je�� li zainstalowana ma by �ü��nowa kopia systemu Windows XP, naci ��nij klawisz <Esc>, aby wybra �ü��t �
��opcj �
 .  
 
��  

5. Naci ��nij klawisz <Enter>, aby zaznaczy �ü��wskazan ����partycj �
��(opcja zalecana), a nast �
 pnie post �
 puj zgodnie z instrukcjami ukazuj �� cymi si �
��na ekranie.  
 

Zostanie wy ��wietlony ekran Windows XP Setup �����,�Q�V�W�D�O�D�F�M�D���V�\�V�W�H�P�X���:�L�Q�G�R�Z�V���;�3�������D���V�\�V�W�H�P���R�S�H�U�D�F�\�M�Q�\���U�R�]�S�R�F�]�Q�L�H���N�R�S�L�R�Z�D�Q�L�H���S�O�L�N�y�Z���L���L�Q�V�W�D�O�R�Z�D�Q�L�H��
urz �� dze �� . Komputer zostanie kilkakrotnie automatycznie uruchomiony ponownie.  

�� 
6. Po wy ��wietleniu ekranu Regional and Language Options  (Opcje regionalne i j �
 zykowe) wybierz ustawienia dla danej lokalizacji, a nast �
 pnie kliknij Next  

(Dalej).  
 
��  

7. Na ekranie Personalize Your Software  (Spersonalizuj swoje oprogramowanie) wpisz swoje imi �
 , nazwisko oraz nazw �
��firmy (opcjonalnie) i kliknij Next  
(Dalej).  
 
��  

8. W oknie Computer Name and Administrator Password  (Nazwa komputera i has �áo administratora) wpisz nazw �
��danego komputera (lub zaakceptuj 
podan �� ) oraz has �áo, a nast �
 pnie kliknij Next  (Dalej).  
 
��  

9. Je�� li zostanie wy ��wietlony ekran Modem Dialing Information �����,�Q�I�R�U�P�D�F�M�H���R���Z�\�E�L�H�U�D�Q�L�X���Q�X�P�H�U�y�Z���S�U�]�H�]���P�R�G�H�P�������Z�S�L�V�]��� * � �dane informacje i kliknij Next  
(Dalej).  
 
��  

10. W oknie Date and Time Settings  (Ustawienia daty i godziny) wpisz dat �
 , godzin �
��i stref �
��czasow �� , a nast �
 pnie kliknij Next  (Dalej).  
 
��  

11. Je�� li zostanie wy ��wietlony ekran Networking Settings  (Ustawienia sieci), kliknij opcj �
��Typical  (Typowe), a nast �
 pnie kliknij Next  (Dalej).  
 
��  

12. Je�� li podczas ponownej instalacji systemu Windows XP Professional u �*ytkownik zostanie poproszony o podanie dodatkowych informacji dotycz �� cych 
konfiguracji sieci, nale �*y wpisa �ü��odpowiednie dane. Je �� li nie wiadomo, jakie ustawienia poda �ü, nale �*y zaakceptowa �ü��warto ��ci domy �� lne.  
 

System Windows XP zainstaluje sk �áadniki systemu operacyjnego i skonfiguruje komputer. Komputer zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.  

 POUCZENIE: Dysk CD z systemem operacyjnym  udost �
 pnia opcje ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows XP. Opcje te mog ����spowodowa �ü��
�Q�D�G�S�L�V�D�Q�L�H���S�O�L�N�y�Z���L���P�L�H�ü��w p �áyw na programy zainstalowane na dysku twardym. Dlatego nie nale �*y ponownie instalowa �ü��systemu operacyjnego 
Windows XP, o ile pomoc techniczna firmy Dell nie zaleci wykonania tej czynno ��ci.

 POUCZENIE: Aby unikn ���ü���N�R�Q�I�O�L�N�W�y�Z���]���V�\�V�W�H�P�H�P���:�L�Q�G�R�Z�V���;�3�����S�U�]�H�G���S�R�Q�R�Z�Q����instalacj ����systemu nale �*y wy �á��czy �ü��programy antywirusowe 
zainstalowane na komputerze. Informacje na ten temat mo �*na znale �(�ü��w dokumentacji oprogramowania.

 UWAGA: Czas potrzebny na zako �� czenie instalacji zale �*y od rozmiaru dysku twardego i szybko ��ci komputera.

 POUCZENIE: W przypadku wy ��wietlenia nast �
 puj �� cego komunikatu nie nale �*y naciska �ü���*adnego klawisza: Press any key to boot from the CD 
(Naci ��nij dowolny klawisz, aby przeprowadzi �ü��rozruch z dysku CD) . 




































































































































































