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1 Connect the AC Adapter

Συνδέστε το µετασχηµατιστή AC
Ďîäńîĺäčíčňĺ ŕäŕ�ňĺð �ĺðĺěĺííîăî ňîęŕ

Συνδέστε το µόντεµ
Ďîäńîĺäčíčňĺ ěîäĺě

Συνδέστε το δίκτυο
Ďîäńîĺäčíčňĺ ńĺňĺâîé ęŕáĺëü

Πιέστε το κουµπί τροφοδοσίας
Íŕćěčňĺ ęíî�ęó �čňŕíč˙

CAUTION: 

Before you set up and operate your Dell™
computer, see the safety instructions 
in the Product Information Guide. See
your Owner's Manual for a complete
list of features.

NOTE: Because the battery may not 
be fully charged, use the AC adapter to
connect your new computer to an electrical
outlet the first time you use the computer.

NOTE: Ensure the power cord is firmly
connected to the AC adapter. A proper
connection is indicated by a green LED
light on the AC adapter.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Προτού προετοιµάσετε και θέσετε σε
λειτουργία τον υπολογιστή Dell™,
ανατρέξτε στις οδηγίες για την
ασφάλεια που περιλαµβάνει 
ο Οδηγός πληροφοριών προϊόντος.
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου για
µια πλήρη λίστα χαρακτηριστικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή η µπαταρία
ίσως δεν είναι πλήρως φορτισµένη,
την πρώτη φορά που θα
χρησιµοποιήσετε τον υπολογιστή
συνδέστε τον σε πρίζα µέσω του
µετασχηµατιστή AC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆ιασφαλίστε ότι το
καλώδιο τροφοδοσίας είναι σταθερά
συνδεδεµένο µε το µετασχηµατιστή
AC. Η κατάλληλη σύνδεση
υποδεικνύεται µε µια πράσινη λυχνία
LED στο µετασχηµατιστή AC.

ĎÐĹÄÓĎÐĹĆÄĹÍČĹ.

Ďĺðĺä íŕńňðîéęîé č čń�îëüçîâŕíčĺě
ęîě�üţňĺðŕ Dell™ îçíŕęîěüňĺńü 
ń číńňðóęöč˙ěč �î ňĺőíčęĺ
áĺçî�ŕńíîńňč â Číôîðěŕöčîííîě
ðóęîâîäńňâĺ 	î 	ðîäóęňŕě. Ďîëíűé
�ĺðĺ÷ĺíü ôóíęöčé �ðčâĺäĺí 
â Ðóęîâîäńňâĺ 	î ýęń	ëóŕňŕöčč.

ĎÐČĚĹ×ŔÍČĹ. Ňŕę ęŕę �ðč �ĺðâîě
čń�îëüçîâŕíčč íîâîăî ęîě�üţňĺðŕ
ŕęęóěóë˙ňîð ěîćĺň áűňü çŕð˙ćĺí íĺ
�îëíîńňüţ, čń�îëüçóéňĺ ŕäŕ�ňĺð
�ĺðĺěĺííîăî ňîęŕ äë˙ �îäęëţ÷ĺíč˙
ęîě�üţňĺðŕ ę ýëĺęňðîńĺňč.

ĎÐČĚĹ×ŔÍČĹ. Óáĺäčňĺńü, ÷ňî
ęŕáĺëü �čňŕ  íč  ̇íŕäĺćíî �îäńîĺäčíĺí
ę ŕäŕ�ňĺðó �ĺðĺěĺííîăî ňîęŕ. 
Î �ðŕâčëüíîńňč �îäńîĺäčíĺíč˙
ńâčäĺňĺëüńňâóĺň ăîð˙ůčé çĺëĺíűé
ńâĺňîäčîäíűé číäčęŕňîð íŕ ŕäŕ�ňĺðĺ
�ĺðĺěĺííîăî ňîęŕ.
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1. S-video connector
2. USB connectors (2)
3. AC adapter connector
4. modem connector
5. security cable slot
6. wireless network switch
7. audio connectors (2)
8. ExpressCard slot
9. touch pad

10. touch pad buttons (2)
11. media buttons
12. MediaDirect button
13. power button
14. optical drive
15. 1394 connector
16. video connector
17. network connector
18. USB connectors (2)

1. σύνδεσµος S-video

2. σύνδεσµοι USB (2)

3. σύνδεσµος µετασχηµατιστή AC

4. σύνδεσµος µόντεµ

5. υποδοχή καλωδίου ασφαλείας

6. διακόπτης ασύρµατου δικτύου

7. σύνδεσµοι ήχου (2)

8. υποδοχή ExpressCard

9. επιφάνεια αφής

10. κουµπιά επιφάνειας αφής (2)

11. κουµπιά µέσων

12. κουµπί MediaDirect

13. κουµπί τροφοδοσίας

14. µονάδα οπτικού δίσκου

15. σύνδεσµος 1394

16. σύνδεσµος βίντεο

17. σύνδεσµος δικτύου

18. σύνδεσµοι USB (2)

1. ðŕçúĺě S- video
2. ðŕçúĺěű USB (2)
3. ðŕçúĺě ŕäŕ�ňĺðŕ

�ĺðĺěĺííîăî ňîęŕ
4. ðŕçúĺě äë˙ ěîäĺěŕ
5. ăíĺçäî äë˙ çŕůčňíîăî

ňðîńŕ
6. �ĺðĺęëţ÷ŕňĺëü

áĺń�ðîâîäíîé ńĺňč
7. ŕóäčîðŕçúĺěű ( 2)
8. ńëîň ExpressCard
9. ńĺíńîðíŕ˙ �ŕíĺëü

10. ęíî�ęč ńĺíńîðíîé 
�ŕíĺëč (2)

11. ěóëüňčěĺäčéíűĺ ęíî�ęč
12. ęíî�ęŕ MediaDirect
13. ęíî�ęŕ �čňŕíč˙
14. î�ňč÷ĺńęčé äčńęîâîä
15. ðŕçúĺě 1394
16. âčäĺîðŕçúĺě
17. ńĺňĺâîé ðŕçúĺě
18. ðŕçúĺěű USB (2)
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Information in this document is subject
to change without notice.

© 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever
without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, Yours Is Here, and
Inspiron are trademarks of Dell Inc. Dell
disclaims proprietary interest in the marks
and names of others.

November 2007

Οι πληροφορίες που περιλαµβάνει

το παρόν έγγραφο ενδέχεται να

αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

© 2007 Dell Inc. Με επιφύλαξη

παντός δικαιώµατος.

Απαγορεύεται αυστηρά 

η αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε τρόπο

χωρίς τη γραπτή άδεια της Dell Inc..

Dell, το λογότυπο DELL, Yours Is Here
και Inspiron είναι εµπορικά σήµατα

της Dell Inc. Η Dell αποποιείται κάθε

αξίωση ιδιοκτησίας επί των εµπορικών

σηµάτων και ονοµάτων τρίτων.

Νοέµβριος 2007

Číôîðěŕöč˙, ńîäĺðćŕůŕ˙ń˙ 
â äŕííîě äîęóěĺíňĺ, ěîćĺň áűňü
čçěĺíĺíŕ áĺç óâĺäîěëĺíč˙.

© 2007 ă. Dell Inc. Âńĺ �ðŕâŕ çŕůčůĺíű.

Âîń�ðîčçâĺäĺíčĺ ěŕňĺðčŕëîâ äŕííîăî
ðóęîâîäńňâŕ â ëţáîé ôîðěĺ áĺç
�čńüěĺííîăî ðŕçðĺřĺíč˙ ęîð�îðŕöčč
Dell ńňðîăî çŕ�ðĺůŕĺňń˙.

Dell, ëîăîňč� DELL, Yours Is Here
č Inspiron ˙âë˙ţňń˙ ňîâŕðíűěč
çíŕęŕěč ęîð�îðŕöčč Dell. Ęîð�îðŕöč˙
Dell íĺ �ðĺňĺíäóĺň íč íŕ ęŕęčĺ �ðŕâŕ
ńîáńňâĺííîńňč â îňíîřĺíčč ňîâŕðíűő
çíŕęîâ č ňîðăîâűő íŕčěĺíîâŕíčé
äðóăčő ęîě�ŕíčé.
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Finding Answers

See your Owner's Manual
for more information about
using your computer.

If you do not have a printed
copy of the Owner's Manual,
click the Documentation
and Support icon on the
desktop or go to
support.dell.com.

Εύρεση απαντήσεων

Ανατρέξτε στο
Εγχειρίδιο κατόχου
για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
µε τη χρήση του
υπολογιστή σας.

Αν δεν έχετε έντυπο
Εγχειρίδιο κατόχου,
κάντε κλικ στο εικονίδιο
Τεκµηρίωση και
υποστήριξη στην
επιφάνεια εργασίας 
ή επισκεφτείτε τον
ιστοχώρο
support.dell.com.

Ďîčńę îňâĺňîâ

Äî�îëíčňĺëüíóţ
číôîðěŕöčţ �î
čń�îëüçîâŕíčţ
ęîě�üţňĺðŕ ńěîňðčňĺ
â Ðóęîâîäńňâĺ 	î
ýęń	ëóŕňŕöčč.

Ĺńëč ó âŕń íĺň
îň�ĺ÷ŕňŕííîăî
ýęçĺě�ë˙ðŕ
Ðóęîâîäńňâŕ 	î
ýęń	ëóŕňŕöčč,
ůĺëęíčňĺ çíŕ÷îę
Documentation and
Support (Äîęóěĺíňŕöč˙
č �îääĺðćęŕ) íŕ
«ðŕáî÷ĺě ńňîëĺ» čëč
�îńĺňčňĺ âĺá- ńŕéň
support.dell.com.

Printed in Ireland.
Εκτυπώθηκε στην Ιρλανδία.
Напечатано в Ирландии.

Wireless Network
(Optional)

1. Internet service
2. cable or DSL modem
3. wireless router
4. desktop computer with

network adapter (optional)
5. portable computer with

wireless network card

See the documentation for
your computer or router for
more information about
how to set up and use your
wireless network.

Ασύρµατο δίκτυο
(προαιρετικό)

1 . Υπηρεσία παροχής

Internet

2 . Καλωδιακό µόντεµ 

ή µόντεµ DSL

3 . Ασύρµατος

δροµολογητής

4 . Επιτραπέζιος

υπολογιστής µε

προσαρµογέα δικτύου

(προαsιρετικό)

5 . Φορητός υπολογιστής

µε κάρτα ασύρµατου

δικτύου

Ανατρέξτε στην
τεκµηρίωση του
υπολογιστή ή του
δροµολογητή σας 
για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά 
µε την προετοιµασία 
και τη χρήση του
ασύρµατου δικτύου σας.

Áĺń�ðîâîäíŕ˙ ńĺňü
(íĺîá˙çŕňĺëüíî)

1. óńëóăč äîńňó�ŕ 
â Číňĺðíĺň

2. ęŕáĺëüíűé ěîäĺě
čëč DSL- ěîäĺě

3. áĺń�ðîâîäíîé
ěŕðřðóňčçŕňîð

4. íŕńňîëüíűé
ęîě�üţňĺð 
ń ńĺňĺâűě ŕäŕ�ňĺðîě
(äî�îëíčňĺëüíî)

5. �îðňŕňčâíűé
ęîě�üţňĺð 
ń áĺń�ðîâîäíîé
ńĺňĺâîé �ëŕňîé

Äî�îëíčňĺëüíóţ
číôîðěŕöčţ �î
íŕńňðîéęĺ 
č čń�îëüçîâŕíčţ
áĺń�ðîâîäíîé ńĺňč
ńěîňðčňĺ 
â äîęóěĺíňŕöčč,
�ðčëŕăŕĺěîé 
ę ęîě�üţňĺðó čëč
ěŕðřðóňčçŕňîðó.
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