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اطالعات مربوط به حق نسخه برداری
هیچ یک از بخش های این دفترچه راهنمای الکترونیکی (به غیر از مستنداتی که توسط خریدار و برای تهیه نسخه پشتیبان نگهداری
می شود) شامل محصوالت و نرم افزاری که در آن شرح داده شده است ،نباید بدون اجازه کتبی از ASUSTeK COMPUTER
)” INC. (“ASUSو به هر شکل و وسیله ،بازتولید ،منتقل ،نسخه برداری ،ذخیرهسازی در سیستم بازیابی یا به زبان دیگر ترجمه شود.
 ASUSاین دفترچه راهنمای الکترونیکی را به صورت “چنانکه هست” بدون هیچ گونه ضمانتی اعم از صریح یا ضمنی ،شامل
(اما نه محدود به) ضمانت های ضمنی یا شرایط قابل فروش بودن یا متناسب بودن برای یک هدف خاص ارائه می کند .تحت هیچ
شرایطی  ،ASUSمدیران ،مسئوالن ،کارکنان و عوامل آن در قبال هیچ گونه خسارت غیرمستقیم ،خاص ،ضمنی ،یا تبعی (شامل
خسارات مربوط به از دست رفتن سود ،از دست دادن کسب و کار ،از دست دادن کاربرد یا داده ها ،اختالل در کسب و کار و غیره)
مسئولیتی ندارد ،حتی اگر به  ASUSدر مورد احتمال چنین خساراتی ناشی از هر گونه نقص یا اشتباه در این دفترچه راهنمای
الکترونیکی یا محصول اطالع داده شده باشد.
محصوالت و نام شرکت های ذکر شده در این دفترچه راهنمای الکترونیکی ممکن است عالئم تجاری ثبت شده یا حق انحصاری
شرکت های مربوطه باشد یا خیر و تنها برای شناسایی یا توضیح و به نفع صاحبان آنها استفاده شده است بدون اینکه قصدی برای
تجاوز به این حقوق وجود داشته باشد.
مشخصات و اطالعات موجود در این دفترچه راهنمای الکترونیکی تنها برای استفاده از اطالعات ارائه شده است و ممکن است
در هر زمان بدون اطالع قبلی تغییر کند و نباید به عنوان تعهدی برای  ASUSتفسیر شود ASUS .هیچ گونه مسئولیتی یا تعهدی
در قابل هر گونه اشتباه و عدم صحت مطالب مندرج در این دفترچه راهنمای الکترونیکی ،از جمله محصوالت و نرم افزار های
شرح داده شده در آن را به عهده نمی گیرد.
حق نسخه برداری  © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC.تمام حقوق محفوظ است

محدودیت تعهد
ممکن است شرایطی پیش بیاید که به دلیل قصور از طرف  ASUSیا سایر طرفهای متعهد ،شما از این حق برخوردار شوید که
 ASUSآسیب های وارده را جبران کند .در هر کدام از این شرایط ،صرف نظر از اینکه شما بر چه اساسی مستحق مطالبه آسیب
ها از  ASUSهستیدASUS ،با توجه به فهرست قیمت مندرج در قرارداد هر محصول ،آسیب هایی فراتر از خسارت به اموال
حقیقی و اموال شخصی ،یا هر گونه آسیب حقیقی و مستقیم ناشی از حذف یا قصور در اجرای وظایف قانونی در بیانیه این ضمانت،
تحت مسئولیت  ASUSنخواهند بود.
 ASUSفقط مسئول و یا ضامن جبران فقدان ،خسارت و یا دعاوی مبتنی بر قرارداد ،شبه جرم یا نقض این بیانیه ضمانت می باشد.
این محدودیت در مورد تأمین کنندگان و فروشندگان  ASUSنیز اعمال می شود .این حداکثر مسئولیتی است که  ،ASUSتأمین
کنندگان آن و فروشنده شما به طور جمعی بر عهده دارند.
تحت هیچ شرایطی  ASUSمسئول هیچ یک از موارد زیر نیست )1( :دعاوی شخص ثالث در برابر شما در مورد آسیب ها؛ ()2
فقدان ،یا آسیب به ،بایگانی ها یا داده های شما؛ یا ( )3آسیب های خاص ،اتفاقی یا غیرمستقیم یا در مورد هرگونه پیامدهای آسیب
اقتصادی (شامل از دست دادن سرمایه یا پس انداز) ،حتی اگر  ،ASUSتأمین کنندگان آن یا فروشنده شما در مورد احتمال آن آگاه باشند.

خدمات و پشتیبانی
از وب سایت چندزبانه ما به نشانی زیر بازدید کنیدhttp://support.asus.com :
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درباره این دفترچه راهنمای الکترونیکی
این دفترچه راهنمای الکترونیکی اطالعاتی را در مورد قابلیت های سخت افزاری و نرم
افزاری کامپیوتر نوت بوک شما ارائه می کند که بر اساس فصل های زیر سازمان دهی
شده است:
فصل  :1اجزای کامپیوتر نوت بوک شما
این فصل اطالعات مربوط به اجزای سخت افزاری کامپیوتر نوت بوک شما را
ارائه می کند.
فصل  :2استفاده از کامپیوتر نوت بوک
این فصل به شما نشان می دهد چگونه از اجزای مختلف کامپیوتر نوت بوک خود
استفاده کنید.
فصل  :3کار کردن با Windows® 8.1
این فصل کلیاتی را در مورد استفاده از  Windows® 8.1در کامپیوتر نوت
بوک شما ارائه می کند.
فصل  :4تست خودکار هنگام روشن شدن ()POST
این فصل به شما نشان می دهد چگونه از تست  POSTبرای تغییر دادن تنظیمات
کامپیوتر نوت بوک خود استفاده کنید.
فصل  :5برنامه های ویژه ASUS
این فصل به توضیح برنامه های برگزیده  ASUSمی پردازد که در سیستم عامل
® Windowsکامپیوتر نوت بوک شما گنجانده شده است.
فصل  :6ارتقای کامپیوتر نوت بوک شما
این فصل شما را در فرآیند تعویض و ارتقاء قطعات کامپیوتر نوت بوک تان
راهنمایی می کند.
پیوست ها
این بخش شامل اعالمیه ها و بیانیه های ایمنی برای کامپیوتر نوت بوک شما است.
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عالئم قراردادی مورد استفاده در این دفترچه راهنمای الکترونیکی
برای تأکید بر اطالعات کلیدی در این دفترچه راهنمای الکترونیکی ،برخی از متن ها به
شرح زیر ارائه شده است:
مهم! ین پیام حاوی اطالعاتی حیاتی است که برای تکمیل کار باید آنها را رعایت کرد.

توجه :این پیام حاوی اطالعات اضافی و نکاتی است که می تواند در انجام کارها کمک کند.

هشدار! ین پیام حاوی اطالعات مهمی است که باید از آنها تبعیت کرد تا در حین انجام کار
ایمنی شما حفظ شده و از آسیب دیدن داده ها و اجزای کامپیوتر نوت بوک شما جلوگیری گردد.

نمادها
نماد های زیر دستگاه هایی را نشان می دهد که می توانید از آنها برای انجام برخی کارها
یا روش ها در کامپیوتر نوت بوک خود استفاده کنید.
= از صفحه لمسی استفاده کنید.
= از صفحه کلید استفاده کنید.

تایپوگرافی
پررنگ

= این حالت یک منو یا یک موردی که باید انتخاب شود را
نشان می دهد.

ایتالیک

= به بخش هایی اشاره دارد که می توانید در این دفترچه راهنمای
الکترونیکی به آنها مراجعه کنید.
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تدابیر ایمنی
استفاده از کامپیوتر نوت بوک
این کامپیوتر نوت بوک فقط باید در محیط هایی باید استفاده شود
که دارای دمای بین  5°Cتا ) 35°F )41°Fتا ( )95°Fباشند.
به برچسب توان اسمی در پایین کامپیوتر نوت بوک خود
مراجعه کنید تا اطمینان حاصل کنید که آداپتور برق شما با این
توان مطابقت دارد.
کامپیوتر نوت بوک خود را در دامان خود یا در نزدیکی هر
بخشی از بدن خود قرار ندهید تا از ناراحتی یا آسیب ناشی از
قرار گرفتن در معرض حرارت جلوگیری کنید.
از سیم های برق ،لوازم جانبی ،و سایر لوازم آسیب دیده به همراه
کامپیوتر نوت بوک خود استفاده نکنید.
وقتی دستگاه به برق متصل است اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر
نوت بوک خود را حمل نکنید یا آن را با هر گونه موادی که می
تواند گردش هوا را کاهش دهد ،نپوشانید.
کامپیوتر نوت بوک خود را بر روی سطوح کاری ناهموار یا
فاقد ثبات قرار ندهید.
کامپیوتر نوت بوک خود را می توانید از دستگاه های اشعه ایکس
(که برای اقالم روی تسمه نقاله استفاده می شود) عبور دهید ،ولی
آن را در معرض ردیاب ها یا عصاهای مغناطیسی قرار ندهید.
برای آگاهی از خدمات قابل استفاده و محدودیت های داخل پرواز
که باید هنگام استفاده از کامپیوتر نوت بوک خود در پرواز رعایت
شود ،با خط هوایی مربوطه تماس بگیرید.
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مراقبت از کامپیوتر نوت بوک شما
قبل از تمیز کردن کامپیوتر نوت بوک خود ،برق آن را قطع
کرده و مجموعه باتری را (در صورت وجود) خارج کنید.
از یک اسفنج سلولزی یا پارچه تمیز مرطوب شده با محلول
شوینده غیرخورنده و چند قطره آب گرم استفاده کنید .رطوبت
اضافی را با استفاده از یک پارچه خشک از کامپیوتر نوت
بوک خود پاک کنید.
از حالل های قوی مانند تینر ،بنزن ،یا دیگر مواد شیمیایی در
نزدیکی کامپیوتر نوت بوک خود یا بر روی آن استفاده نکنید.

هیچ چیزی را بر روی کامپیوتر نوت بوک خود قرار ندهید.

کامپیوتر نوت بوک خود را در معرض میدان های مغناطیسی یا
الکتریکی قوی قرار ندهید.
کامپیوتر نوت بوک خود را در معرض مایعات ،باران یا رطوبت
قرار نداده و در این محیط ها از آن استفاده نکنید.
کامپیوتر نوت بوک خود را در محیط های دارای گرد و خاک
قرار ندهید.
از کامپیوتر نوت بوک خود در نزدیکی محل نشت گاز استفاده نکنید.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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دورریزی صحیح
کامپیوتر نوت بوک خود را به همراه زباله های شهری دور
نریزید این محصول طوری طراحی شده است که استفاده مجدد
و مناسب از قطعات و بازیافت آن ها امکان پذیر باشد .نماد سطل
زباله با عالمت ضربدر نشانگر این است که محصول (تجهیزات
الکتریکی ،الکترونیکی و باتری های سلولی حاوی جیوه) نباید
در زباله های شهری قرار گیرد .برای اطالع از نحوه ازبین
بردن محصوالت الکترونیکی ،مقررات محلی را بررسی کنید.
باتری را به همراه زباله های شهری دور نریزید .نماد سطل
زباله با عالمت ضربدر نشانگر این است که باتری نباید در زباله
های شهری قرار گیرد.
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فصل :1
اجزای کامپیوتر نوت بوک شما
دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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تبلت*
برخی مدل های کامپیوتر نوت بوک دارای تبلت جداشونده است تا نیازهای شما را در
هنگام حرکت برآورده نماید .این تبلت همچنین شبیه یک صفحه نمایش کامپیوتر نوت بوک
عمل می کند و ممکن است ویژگی های مشابهی با آن داشته باشد .این تبلت همچنین به شما
اجازه می دهد با استفاده از حرکات روی صفحه لمسی با کامپیوتر نوت بوک خود کار کنید.
توجه :برای کسب اطالعات بیشتر به بخش حرکات مربوط به صفحه نمایش لمسی در این
دفترچه راهنمای الکترونیکی مراجعه کنید.

امکانات
توجه:

•

•

موجود بودن امکانات در هر مدل تفاوت دارد.

•

به بخش صفحه نمایش در این دفترچه راهنمای الکتریکی مراجعه کنید تا ببینید چه
امکانات دیگری بر روی تبلت شما وجود دارد.

•

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سایر پورت ها و رابط های موجود بر روی
تبلت خود ،به بخش پورت ها و رابط های ورودی/خروجی در این دفترچه راهنمای
الکترونیکی مراجعه کنید.

دوربين جلو
دوربین تعبیه شده به شما این امکان را می دهد که با استفاده از تبلت خود اقدام به
گرفتن عکس یا ضبط فیلم نمایید.

•

بلندگوهای صدا
بلندگوهای صدای داخلی باعث می شود بتوانید مستقیما ً از تبلت خود محتوای
صوتی را بشنوید .امکانات صوتی این تبلت با نرم افزار کنترل می شود.

*تنها در برخی مدل ها وجود دارد
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•

شکاف های پایه صفحه کلید
این شکاف ها به تراز کردن زبانه های پایه صفحه کلید جهت برقراری اتصال
محکم بین تبلت و پایه صفحه کلید کمک می کند.
توجه :لطفا ً برای کسب اطالعات بیشتر ،به بخش پایه صفحه کلید در این دفترچه راهنمای
الکترونیکی مراجعه کنید.

•

پورت پایه صفحه کلید
رابط پایه صفحه کلید را به این پورت متصل کنید تا از امکانات پایه صفحه کلید
به همراه تبلت خود استفاده نمایید.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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صفحه نمایش
این صفحه نمایش با کیفیت باال امکانات نمایش بسیار عالی را برای عکس ها ،فیلم ها و
دیگر فایل های چند رسانه ای بر روی کامپیوتر نوت بوک شما فراهم می کند.

امکانات
توجه :موجود بودن امکانات در هر مدل تفاوت دارد.

•

حسگر نور محیط
حسگر نور محیط میزان نور موجود در محیط شما را تشخیص می دهد .این حسگر
به سیستم اجازه می دهد به طور خودکار روشنایی صفحه نمایش را بسته به شرایط
نور محیط تنظیم کند.

•

مجموعه میکروفن ها
مجموعه میکروفن ها با عملکردهای از بین بردن اکو ،حذف نویز و تشکیل پرتو
امکان تشخیص بهتر صدا و ضبط آن را فراهم می کنند.

•

دوربین
دوربین تعبیه شده به شما این امکان را می دهد که با استفاده از کامپیوتر نوت
بوک خود اقدام به گرفتن عکس یا ضبط فیلم نمایید.
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•

نشانگر دوربین
نشانگر دوربین زمانی روشن می شود که دوربین در حال استفاده است.

•

میکروفون
از میکروفون داخلی می توان برای ویدئو کنفرانس ،روایت صوتی ،یا صرفا ً برای
ضبط صدا استفاده کرد.

•

صفحه نمایش لمسی
پنل صفحه نمایش لمسی به شما اجازه می دهد با استفاده از حرکات روی صفحه
لمسی با کامپیوتر نوت بوک خود کار کنید.
توجه :برای کسب اطالعات بیشتر به بخش حرکات مربوط به صفحه نمایش لمسی در این
دفترچه راهنمای الکترونیکی مراجعه کنید.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

17

صفحه کلید
صفحه کلید ،کلیدهای  QWERTYبا ابعاد کامل را همراه با عمق مناسب برای تایپ
کردن راحت فراهم می کند .همچنین شما را قادر می سازد از کلید های عملکردی استفاده
کنید ،اجازه دسترسی سریع به ® Windowsرا می دهد و سایر عملکردهای چند رسانه
ای را کنترل می کند.
توجه :طرح صفحه کلید بر اساس مدل یا منطقه متفاوت است.

امکانات
توجه :موجود بودن امکانات در هر مدل تفاوت دارد.

•

صفحه کلید به عنوان صفحه کلید عددی
این مجموعه کلیدها بین حالت عملکرد واقعی خود به عنوان کلید و کلیدهای عددی
تغییر می کنند.
توجه :لطفا ً برای کسب اطالعات بیشتر ،به بخش صفحه کلید به عنوان صفحه کلید عددی در
این دفترچه راهنمای الکترونیکی مراجعه کنید.

•

صفحه کلید عددی
صفحه کلید عددی بین این دو عملکرد جابجا می شود :جهت ورود اعداد و به عنوان
کلید های جهتی اشاره گر.
توجه :لطفا ً برای کسب اطالعات بیشتر ،به بخش صفحه کلید عددی در این دفترچه راهنمای
الکترونیکی مراجعه کنید.
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•

کلید Taichi
این کلید صفحه اصلی  Taichiرا بر روی کامپیوتر نوت بوک شما باز می کند تا
بتوانید بین حالت های زیر روی صفحه نمایش جابجا شوید :حالت نوت بوک ،حالت
دو صفحه نمایش ،حالت آینه ،حالت تبلت.
توجه :لطفا ً برای کسب اطالعات بیشتر ،به بخش استفاده از کلید  Taichiدر این دفترچه
راهنمای الکترونیکی مراجعه کنید.

•

کلید های ماکرو
این کلیدها به شما اجازه می دهد یک سری از ورودی ها را با یک ضربه کلید
جایگزین کنید.

•

کلید ™Steam
این کلید در هنگامی که سیستم شما روشن بوده یا در حال کار باشد ،برنامه ™Steam
را اجرا می کند .هنگامی که کامپیوتر نوت بوک شما خاموش بوده یا در حالت
خواب است ،این کلید را فشار دهید تا کامپیوتر خود را بوت کنید ،به سیستم عامل
بروید و برنامه  Steamرا اجرا کنید.

•

کلید ضبط
این کلید شما را قادر می سازد در حین انجام بازی ،آنها را ضبط کنید.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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کلیدهای Windows® 8.1
دو کلید مخصوص ® Windowsبر روی صفحه کلید کامپیوتر نوت بوک شما وجود
دارد که به شرح زیر استفاده می شود:
این کلید را فشار دهید تا به صفحه نمایش ( Startشروع) بروید .اگر
در حال حاضر در صفحه نمایش ( Startشروع) هستید ،این کلید را
فشار دهید تا به آخرین برنامه ای بروید که آن را باز کرده بودید.

این کلید را برای شبیه سازی عملکرد کلیک راست فشار دهید.
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کلید های عملکردی
کلید های عملکردی بر روی صفحه کلید کامپیوتر نوت بوک شما می تواند دستورات زیر
را انجام دهد:
توجه:
•

ممکن است نمادهای واقعی چاپ شده بر روی کلیدها بر حسب مدل متفاوت باشد ،اما
عملکرد مربوطه همواره یکسان است.

•

موجود بودن کلیدهای عملکردی در هر مدل تفاوت دارد.

کامپیوتر نوت بوک را به ( Sleep modeحالت
خواب می برد)
( Airplane modeحالت پرواز) را روشن یا
خاموش می کند
توجه( Airplane mode :حالت پرواز) در
صورت فعال شدن تمام اتصال های بی سیم را
غیرفعال می سازد.

صفحه کلید دارای نور پس زمینه را غیرفعال می کند
روشنایی صفحه کلید دارای نور پس زمینه را
افزایش می دهد
روشنایی صفحه نمایش را کاهش می دهد

روشنایی صفحه نمایش را افزایش می دهد

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

21

صفحه نمایش را خاموش می کند

صفحه نمایش دوم را فعال می کند
توجه :اطمینان حاصل کنید که صفحه نمایش دوم به کامپیوتر نوت
بوک شما وصل شده باشد.

صفحه لمسی را فعال یا غیرفعال می کند

بلندگو را روشن یا خاموش می کند

میزان صدای بلندگو را کم می کند

میزان صدای بلندگو را زیاد می کند

حسگر نور محیط را فعال یا غیر فعال می کند
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صفحه لمسی
صفحه لمسی امکان استفاده از چندین حرکت را برای پیمایش صفحه نمایش فراهم کرده و
تجربه ای بصری را در اختیار کاربر قرار می دهد .همچنین عملکردهای ماوس معمولی
را شبیه سازی می کند.
توجه :برای کسب اطالعات بیشتر به بخش حرکات مربوط به صفحه لمسی در این دفترچه
راهنمای الکترونیکی مراجعه کنید.

امکانات بیشتر (تنها بر روی برخی مدل ها)
( NFCارتباطات حوزه نزدیک)
ویژگی  NFCموجود به شما اجازه می دهد مخاطبین ،تصاویر ،فیلم ها ،کارت های ویزیت
و سایر فایل ها در برنامه های مربوط را به راحتی به اشتراک بگذارید .برای استفاده
از  ،NFCدستگاه دیگری که دارای قابلیت  NFCاست را در سمت چپ صفحه لمسی
کامپیوتر نوت بوک قرار دهید.

توجه :منطقه خارج از خط نقطه چین عملکرد  NFCرا فعال می کند و نمی تواند برای
حرکات صفحه لمسی مورد استفاده قرار گیرد.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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صفحه لمسی دارای دکمه*
صفحه لمسی امکان استفاده از چندین حرکت را برای پیمایش صفحه نمایش فراهم کرده و
تجربه ای بصری را در اختیار کاربر قرار می دهد .همچنین عملکردهای ماوس معمولی
را شبیه سازی می کند.
این صفحه لمسی همچنین دارای دو دکمه است که دکمه های چپ و راست ماوس معمولی
را شبیه سازی می کند.
توجه :برای کسب اطالعات بیشتر به بخش حرکات مربوط به صفحه لمسی در این دفترچه
راهنمای الکترونیکی مراجعه کنید.

حسگر اثر انگشت*
این حسگر اثر انگشت تعبیه شده ،اثر انگشت شما را ضبط کرده و از آن برای احراز هویت
بیومتریک شما جهت ورود به سیستم کامپیوتر نوت بوک و برنامه های دیگر موجود در
 Windows® 8.1استفاده می کند.
توجه :برای کسب اطالعات بیشتر ،به بخش  ASUS Fingerprintدر این دفترچه
راهنمای الکترونیکی مراجعه کنید.

* تنها در برخی مدل ها وجود دارد
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پایه صفحه کلید*
پایه صفحه کلید به شما اجازه می دهد از امکانات صفحه کلید و صفحه لمسی در مدل
های کامپیوتر نوت بوک مجهز به تبلت استفاده کنید.

امکانات
توجه:

•

•

موجود بودن امکانات در هر مدل تفاوت دارد.

•

به بخش صفحه کلید در این دفترچه راهنمای الکتریکی مراجعه کنید تا
ببینید چه امکانات دیگری بر روی پایه صفحه کلید شما وجود دارد.

•

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سایر پورت ها و رابط های موجود بر روی پایه
صفحه کلید خود ،به بخش پورت ها و رابط های ورودی/خروجی در این دفترچه راهنمای
الکترونیکی مراجعه کنید.

رابط پایه
رابط پایه ،تبلت را به پایه صفحه کلید متصل می کند .در صورت اتصال می توانید از
یک صفحه کلید استاندارد  QWERTYو چندین پورت از جمله دو پورت ،USB 3.0
کارت خوان حافظه  ،SD/SDHCیک پورت  LAN RJ-45و یک پورت صفحه
نمایش کوچک برای رابط کاربر صوتی/تصویری دیجیتال بهره ببرید.

•

لوالی پایه صفحه کلید
این لوال به شما اجازه می دهد تبلت را به پایه صفحه کلید متصل کنید .همچنین تبلت را
در حین تنظیم زاویه دید های مختلف در جای خود نگه می دارد.

•

صفحه لمسی
برای کسب اطالعات بیشتر ،به بخش صفحه لمسیدر این دفترچه راهنمای الکترونیکی
مراجعه کنید.

* تنها در برخی مدل ها وجود دارد
دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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پورت ها و رابط های ورودی/خروجی
کامپیوتر نوت بوک ،تبلت و پایه صفحه کلید شما نیز دارای پورت ها و رابط های ورودی/
خروجی است که اجازه متصل کردن دستگاه های خارجی و لوازم جانبی سازگار را به
شما می دهد.

انواع پورت ها و رابط ها
توجه :وجود پورت ها و رابط ها در هر مدل تفاوت دارد.

•

پورت HDMI
این پورت مخصوص رابط ( HDMIرابط کاربر چند رسانه ای باکیفیت باال) بوده
و با  HDCPجهت پخش  HD DVD, Blu-rayو سایر محتواهای محافظت شده
سازگار است.

•

پورت جک ترکیبی خروجی هدفون و خروجی S/PDIF
این پورت به شما اجازه می دهد کامپیوتر نوت بوک/تبلت /پایه صفحه کلید خود را
به بلندگوها یا هدفون های تقویت شده وصل کنید .همچنین می توانید از این پورت
برای اتصال کامپیوتر نوت بوک خود به دستگاه های سازگار با ( S/PDIFفرمت
مرتبط دیجیتال سونی/فیلیپس) استفاده کنید.

•

پورت جک ترکیبی خروجی هدفون/ورودی میکروفون
این پورت به شما اجازه می دهد کامپیوتر نوت بوک/تبلت /پایه صفحه کلید خود را
به بلندگوها یا هدفون های تقویت شده وصل کنید .همچنین می توانید از این پورت
برای اتصال کامپیوتر نوت بوک/تبلت/پایه صفحه کلید خود به یک میکروفون
خارجی استفاده نمایید.
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•

شکاف امنیتی ®Kensington
شکاف امنیتی ® Kensingtonبه شما اجازه می دهد امنیت کامپیوتر نوت بوک
خود را با استفاده از محصوالت امنیتی کامپیوتر نوت بوک /تبلت/پایه صفحه کلید
سازگار با ® Kensingtonتأمین کنید.

•

پورت LAN
کابل شبکه را وارد این پورت کنید تا به ( LANشبکه محلی) خود وصل شوید.

•

رابط برق مغناطیسی
این رابط برق به شما این امکان را می دهد که رابط برق آداپتور برق مستقیم خود را
به صورت مغناطیسی به کامپیوتر نوت بوک/تبلت/پایه صفحه کلید خود متصل کنید.
آداپتور برق ارائه شده را به این رابط وصل کنید تا مجموعه باتری شارژ شده و
برق مورد نیاز کامپیوتر نوت بوک شما تأمین شود.
هشدار! ممکن است آداپتور در حین استفاده گرم یا داغ شود .مطمئن شوید که آداپتور را
نپوشانده و آن را در صورتی که به یک منبع برق وصل باشد ،از بدن خود دور نگهدارید.

مهم! تنها از آداپتور برق ارائه شده برای شارژ مجموعه باتری و تأمین برق مورد نیاز
کامپیوتر نوت بوک خود استفاده کنید.

•

سوراخ تنظیم مجدد دستی
در صورتی که سیستم هنگ کرد ،یک گیره کاغذ صاف را به داخل سوراخ وارد
کنید تا کامپیوتر نوت بوک/تبلت خود را وادار کنید که مجدداً راه اندازی شود.
هشدار! ممکن است راه اندازی مجدد سیستم باعث از دست رفتن اطالعات شود .اکیداً
توصیه می کنیم به طور منظم از اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.
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•

پورت میکرو HDMI
این پورت مخصوص رابط میکرو ( HDMIرابط کاربر چند رسانه ای باکیفیت
باال) بوده و با  HDCPجهت پخش  HD DVD, Blu-rayو سایر محتواهای
محافظت شده سازگار است.

•

پورت جک ورودی میکروفون
پورت جک ورودی میکروفون برای اتصال کامپیوتر نوت بوک/تبلت/پایه صفحه
کلید خود به یک میکروفون خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.

•

پورت صفحه نمایش کوچک
از این پورت برای اتصال کامپیوتر نوت بوک/تبلت/پایه صفحه کلید خود به پورت
صفحه نمایش یا صفحه نمایش خارجی  VGAاستفاده کنید.
توجه :این پورت صفحه نمایش کوچک از عملکردهای ( ++DPپورت صفحه نمایش
دوحالته) پشتیبانی نمی کند.

•

پورت صفحه نمایش کوچک/پورت ( Thunderboltبا توجه به مدل
متفاوت است)
از آداپتور  Thunderboltبرای متصل کردن کامپیوتر نوت بوک خود به
یک پورت صفحه نمایش ،یا صفحه نمایش خارجی  ،VGA، DVIیا HDMI
استفاده کرده و از قابلیت های صفحه نمایش با وضوح باال از طریق تکنولوژی
™ Intel® Thunderboltلذت ببرید.

•

پورت کوچک VGA
پورت کوچک  VGAبه شما اجازه می دهد کامپیوتر نوت بوک/تبلت/پایه صفحه
کلید خود را با استفاده از کابل  VGAبه یک دستگاه استاندارد سازگار با VGA
نظیر مانیتور یا پروژکتور متصل کنید.

28

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

•

درایو نوری
درایو نوری کامپیوتر نوت بوک شما می تواند از فرمت های مختلف دیسک از
جمله  ،CD, DVDدیسک های قابل ضبط یا دیسک های با قابلیت بازنویسی
پشتیبانی کند.
سوراخ خارج کردن دستی  -از سوراخ خارج کردن دستی برای خارج
کردن سینی درایو و در صورتی استفاده می شود که دکمه الکترونیکی
خارج کردن کار نکند.
هشدار! از سوراخ خارج کردن دستی تنها در مواقعی استفاده کنید که
دکمه الکترونیکی خارج کردن کار نکند.

توجه :برای کسب اطالعات بیشتر ،به بخش استفاده از درایو نوری
در این دفترچه راهنمای الکترونیکی مراجعه کنید.

دکمه خارج کردن درایو دیسک نوری  -این دکمه را فشار دهید تا سینی
درایو نوری خارج شود.
نشانگر درایو نوری (در برخی مدل ها)  -این نشانگر زمانی روشن می شود
که دکمه خارج کردن درایو دیسک نوری در هنگامی که برق کامپیوتر نوت
بوک وصل است ،فشار داده شود .این نشانگر همچنین زمانی روشن می
شود که درایو نوری در حال خواندن یا نوشتن داده ها بر روی دیسک باشد.
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•

پورت ورودی برق (مستقیم)
آداپتور برق ارائه شده را وارد این پورت کنید تا مجموعه باتری شارژ شده و برق
مورد نیاز کامپیوتر نوت بوک/تبلت/پایه صفحه کلید شما تأمین شود.
هشدار! ممکن است آداپتور در حین استفاده گرم یا داغ شود .مطمئن شوید که آداپتور را
نپوشانده و آن را در صورتی که به یک منبع برق وصل باشد ،از بدن خود دور نگهدارید.

مهم! تنها از آداپتور برق ارائه شده برای شارژ مجموعه باتری و تأمین برق مورد نیاز
کامپیوتر نوت بوک خود استفاده کنید.

•

پورت USB 2.0
پورت ) USB (Universal Serial Busبا دستگاه های  USB 2.0یا USB 1.1
نظیر صفحه کلید ،دستگاه های اشاره گر ،دیسک های فلش ،هاردهای خارجی ،بلندگو،
دوربین و پرینتر سازگار می باشد.

•

پورت USB 3.0
این پورت ) USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0سرعت انتقال حداکثر
 5گیگابیت/ثانیه را تأمین کرده و با  2.0 USBقبلی نیز سازگار است.

•

پورت  USB 3.0با قابلیت ( +USB Chargerدر برخی مدل ها)
این پورت  USB 3.0به همراه نماد دارای قابلیت  +USB Chargerاست.
 +USB Chargerبه شما اجازه می دهد به سرعت دستگاه های قابل حمل خود
را شارژ کنید و امکان استفاده از آن حتی وقتی کامپیوتر نوت بوک/تبلت شما در
حالت خواب ،هایبرنیت ،یا خاموش است نیز وجود دارد (تنها در برخی مدل ها).

•

پورت VGA
این پورت به شما اجازه می دهد کامپیوتر نوت بوک خود را به یک صفحه
نمایش خارجی متصل کنید.
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نشانگرهای وضعیت
این نشانگر های وضعیت به همراه نمادهای مربوطه امکان شناسایی وضعیت فعلی سخت
افزار کامپیوتر نوت بوک شما را فراهم می کنند.

انواع نشانگر های وضعیت
توجه :موجود بودن این نشانگر های وضعیت در مدل های مختلف متفاوت است.

نشانگر /bluetoothبی سیم
هنگامی که عملکرد بی سیم کامپیوتر نوت بوک ( bluetoothیا  )Wi-Fiفعال
می شود ،نشانگر روشن می گردد.
نشانگر قفل حروف بزرگ
این نشانگر هنگامی روشن می شود که عملکرد قفل حروف بزرگ فعال گردد .استفاده
از قفل حروف بزرگ به شما اجازه می دهد حروف بزرگ (مانند  )A, B, Cرا با
استفاده از صفحه کلید کامپیوتر نوت بوک خود تایپ کنید.
نشانگر فعالیت درایو
این نشانگر هنگامی روشن می شود که کامپیوتر نوت بوک شما در حال دسترسی
به درایوهای ذخیره سازی داخلی باشد.
نشانگر قفل اعداد
این نشانگر هنگامی روشن می شود که عملکرد قفل اعداد فعال گردد .این کار
به شما اجازه می دهد از برخی کلید های صفحه کلید خود برای وارد کردن عدد
استفاده کنید.
نشانگر برق
نشانگر برق هنگامی روشن می شود که کامپیوتر نوت بوک روشن باشد و زمانی
که کامپیوتر نوت بوک در حالت خواب باشد ،به آرامی چشمک می زند.
دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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نشانگر شارژ باتری دو رنگ
توجه :ممکن است نماد مربوطه بر روی کامپیوتر نوت بوک شما بسته به مدل متفاوت باشد.

چراغ  LEDدو رنگ نشانه ای بصری از وضعیت شارژ باتری است .برای
جزئیات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید:
رنگ

وضعیت

سبز ثابت

کامپیوتر نوت بوک به منبع برق متصل است و
شارژ باتری بین  %95تا  %100است.

نارنجی ثابت

کامپیوتر نوت بوک به منبع برق متصل است،
باتری در حال شارژ بوده و شارژ باتری کمتر
از  %95است.

نارنجی چشمک زن

کامپیوتر نوت بوک بر روی حالت باتری بوده و
شارژ باتری کمتر از  %10است.

چراغ های خاموش

کامپیوتر نوت بوک بر روی حالت باتری بوده و
شارژ باتری بین  %10تا  %100است.

نشانگر ( Airplane modeحالت پرواز)
این نشانگر هنگامی روشن می شود که ( Airplane modeحالت پرواز) را
در کامپیوتر نوت بوک خود فعال کنید.
توجه( Airplane mode :حالت پرواز) در صورت فعال شدن تمام اتصال های بی سیم
را غیرفعال می سازد.
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کلیدها و دکمه ها
این کلیدها و دکمه ها به کاربردهای خاصی مربوط هستند که می توانید آنها را بر روی
کامپیوتر نوت بوک خود فعال یا غیر فعال کنید.

انواع کلیدها و دکمه ها
توجه :در دسترس بودن کلید ها و دکمه های زیر در مدل های مختلف متفاوت است.

•

دکمه روشن-خاموش
دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا کامپیوتر نوت بوک خود را روشن یا خاموش
کنید .همچنین می توانید از دکمه روشن/خاموش برای قرار دادن کامپیوتر نوت
بوک خود در حالت خواب یا حالت هایبرنیت استفاده کرده یا آن را از این حالت
ها بیدار کنید.
در صورتی که کامپیوتر نوت بوک شما هنگ کرده است ،دکمه روشن/خاموش را
فشار داده و در حدود چهار ( )4ثانیه نگهدارید تا زمانی که کامپیوتر نوت بوک
شما خاموش شود.

•

کلید روشن/خاموش
کلید روشن/خاموش را به سمت چپ حرکت دهید تا کامپیوتر نوت بوک شما روشن
یا خاموش شود .همچنین می توانید از کلید روشن/خاموش برای قرار دادن کامپیوتر
نوت بوک خود در حالت خواب یا حالت هایبرنیت استفاده کرده یا آن را از این
حالت ها بیدار کنید.
در صورتی که کامپیوتر نوت بوک شما هنگ کرده است ،کلید روشن/خاموش را به
سمت چپ حرکت داده و در حدود چهار ( )4ثانیه نگهدارید تا زمانی که کامپیوتر
نوت بوک شما خاموش شود.
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•

کلید قفل صفحه نمایش تبلت
این کلید به شما اجازه می دهد صفحه نمایش تبلت را فعال و غیر فعال کنید.

•

دکمه تنظیم صدا
این دکمه میزان صدای کامپیوتر نوت بوک شما را کم یا زیاد می کند.

•

دکمه آزادسازی تبلت
این دکمه را فشار دهید تا تبلت را از پایه صفحه کلید باز کرده و جدا نمایید.

کارت خوان حافظه داخلی
کامپیوتر نوت بوک شما ممکن است دارای هر یک از گزینه های کارت خوان حافظه
زیر باشد:

انواع کارت خوان حافظه
توجه :موجود بودن آنها در هر مدل تفاوت دارد.

•

کارت خوان حافظه MicroSD
این کارت خوان حافظه داخلی ز فرمت های کارت  microSDو
 microSDHCپشتیبانی می کند.

•

کارت خوان حافظه
این کارت خوان حافظه داخلی ز فرمت های کارت  SDو  SDHCپشتیبانی
می کند.
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محفظه درایو هارد دیسک*
محفظه درایو هارد دیسک فضایی است که برای هارد دیسک کامپیوتر نوت بوک شما در
نظر گرفته شده است .این محفظه با استفاده از یک فضای درایو ،یک درایو هارد دیسک
سازگار را به کامپیوتر نوت بوک شما وصل می کند
توجه :برای کسب اطالعات بیشتر در مورد استفاده از محفظه درایو هارد دیسک ،به بخش
تعویض درایو هارد دیسک ( )HDDدر این دفترچه راهنمای الکترونیکی مراجعه کنید.

محفظه حافظه با دسترسی تصادفی*
محفظه حافظه با دسترسی تصادفی فضایی است که برای ماژول های  RAMکامپیوتر
نوت بوک شما در نظر گرفته شده است .این محفظه به گیره های نگهدارنده ای مجهز
است که به نگهداشتن ماژول های  RAMنصب شده در جای خود کمک می کند.
توجه :برای کسب اطالعات بیشتر در مورد استفاده از محفظه حافظه  ،RAMبه بخش نصب
ماژول حافظه با دسترسی تصادفی ( )RAMدر این دفترچه راهنمای الکترونیکی مراجعه کنید.

*تنها در برخی مدل ها وجود دارد
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شکاف ماژول*
این شکاف اجازه می دهد یک درایو دیسک نوری ،مجموعه باتری لیتیوم یون ،یا درایو
هارد دیسک  )HDD) 2.5اینچی  7میلی متری سازگار را به کامپیوتر نوت بوک خود
متصل کنید.
توجه :برای کسب اطالعات بیشتر ،به بخش امکانات شکاف ماژول در این دفترچه راهنمای
الکترونیکی مراجعه کنید.

شکاف باتری*
مدل های کامپیوتر نوت بوک که یک مجموعه باتری جداشدنی دارند دارای یک شکاف
باتری مربوطه هستند که مجموعه باتری با استفاده از قفل های زیر در آنجا نگهداشته
می شود:

امکانات
توجه :موجود بودن امکانات در هر مدل تفاوت دارد.

•

قفل باتری دستی
قفل باتری دستی برای محکم نگهداشتن مجموعه باتری مورد استفاده قرار می
گیرد .این قفل باید به صورت دستی به موقعیت قفل شدن یا باز شدن جابجا شود
تا مجموعه باتری وارد یا خارج گردد.

•

قفل باتری فنری
قفل باتری فنری به طور خودکار مجموعه باتری را پس از قرار گرفتن آن در
شکاف باتری در جای خود قفل می کند.
مهم! این قفل باید در هنگام خارج کردن مجموعه باتری ،در موقعیت باز شدن قرار گیرد.

*تنها در برخی مدل ها وجود دارد
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مجموعه باتری
هنگامی که کامپیوتر نوت بوک خود را به یک منبع برق وصل می کنید ،مجموعه باتری
به طور خودکار شارژ می شود .مجموعه باتری پس از شارژ شدن برق کامپیوتر نوت
بوک شما را تأمین می کند.
مهم! برخی از مدل های کامپیوتر نوت بوک به یک مجموعه باتری جداشدنی مجهز هستند.
جهت مشاهده دستورالعمل های مربوط به نحوه نصب یا خارج کردن مجموعه باتری جداشدنی
از شکاف باتری به بخش های نصب مجموعه باتری و تعویض مجموعه باتری در این دفترچه
راهنمای الکترونیکی مراجعه کنید.

منافذ هوا
منافذ هوا به هوای خنک اجازه می دهد وارد کامپیوتر نوت بوک شده و هوای گرم از
آن خارج شود.
هشدار! اطمینان حاصل کنید که کاغذ ،کتاب ،پارچه ،کابل ها یا اشیاء دیگر هیچ یک از منافذ
هوا را مسدود نکنند زیرا در غیر این صورت ممکن است گرم بیش از حد رخ دهد.

بلندگوهای صدا
بلندگوهای صدای داخلی باعث می شود بتوانید مستقیما ً از کامپیوتر نوت بوک خود محتوای
صوتی را بشنوید .امکانات صوتی این کامپیوتر نوت بوک با نرم افزار کنترل می شود.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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رابط های مربوط به پایه محل قرارگیری*
اگر مدل کامپیوتر نوت بوک شما با پایه محل قرارگیری سازگار باشد ،ممکن است برخی
از امکانات زیر بر روی دستگاه شما وجود داشته باشد.
توجه :ممکن است در دسترس بودن امکانات زیر بسته به مدل کامپیوتر نوت بوک شما
متفاوت باشد.

•

شکاف های پین پایه محل قرارگیری
پین های موجود در پایه محل قرارگیری خود را وارد این شکاف ها کنید تا به طور
محکم به کامپیوتر نوت بوک وصل شود.

•

شکاف های قالب پایه محل قرارگیری
قالب های موجود در پایه محل قرارگیری خود را با این شکاف ها تنظیم کنید سپس
قالب ها را به آرامی وارد نمایید تا پایه محل قرارگیری به طور محکم به کامپیوتر
نوت بوک شما وصل شود.

•

راهنمای پین پایه محل قرارگیری
پین های راهنمای موجود در پایه محل قرارگیری خود را وارد این راهنمای پین
ها کنید تا به طور محکم به کامپیوتر نوت بوک وصل شوند.
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فصل :2
استفاده از کامپیوتر نوت بوک

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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شروع به کار
 -1مجموعه باتری را نصب کنید (در برخی مدل ها).
مهم! اگر مجموعه باتری بر روی کامپیوتر نوت بوک شما نصب نشده است ،از روش زیر
برای نصب آن استفاده کنید.

الف -قفل باتری دستی را به موقعیت باز شدن جابجا کنید.
ب	-مجموعه باتری را با شکاف باتری کامپیوتر نوت بوک خود تنظیم کرده
وآن را وارد نمایید.
ج	-قفل باتری دستی را پس از وارد کردن مجموعه باتری به جای خود
برگردانید.

 -2کامپیوتر نوت بوک خود را شارژ کنید.
مهم!
•	مطمئن شوید که کامپیوتر نوت بوک شما قبل از روشن کردن آن برای اولین بار ،به
آداپتور برق وصل باشد.
•	برچسب ورودی/خروجی اسمی را بر روی کامپیوتر نوت بوک خود پیدا کرده و
اطمینان حاصل کنید که با اطالعات ورودی/خروجی اسمی بر روی آداپتور برق
مطابقت داشته باشد .ممکن است برخی از مدل های کامپیوتر نوت بوک بر اساس
 SKUموجود دارای چند میزان جریان خروجی اسمی باشند.
•	هنگامی که از کامپیوتر نوت بوک خود در حالت آداپتور برق استفاده می کنید ،پریز
باید نزدیک دستگاه بوده و به راحتی در دسترس باشد.
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اطالعات آداپتور برق:
ولتاژ ورودی 240-100 :ولت
فرکانس ورودی 60-50 :هرتز
جریان خروجی اسمی (در هر مدل متفاوت است):
•

حداکثر  1.75آمپر ( 33وات)

•

 2.37آمپر ( 45وات)

•

 2.6آمپر ( 30وات)

•

 3.42آمپر ( 65وات)

•

 4.74آمپر ( 90وات)

•

 9.23آمپر ( 180وات)

•

 9.5آمپر ( 180وات)

ولتاژ جریان اسمی (در هر مدل متفاوت است):
•

 19ولت

•

 19.5ولت

جهت آداپتورهای برق با کابل برق جداگانه
الف -کابل برق  ACرا به آداپتور  AC/DCوصل کنید.
ب-

آداپتور برق  ACرا به یک منبع برق  240-100ولت وصل نمایید.

ج	-رابط برق  DCرا به ورودی برق کامپیوتر نوت بوک ( )DCخود
وصل کنید.

جهت آداپتورهای برق دارای کابل برق
الف -آداپتور برق  ACرا به یک منبع برق  240-100ولت وصل نمایید.
ب	-رابط برق  DCرا به ورودی برق کامپیوتر نوت بوک ( )DCخود
وصل کنید.
دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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 -3صفحه نمایش را باز کنید.

 -4دکمه روشن/خاموش را فشار داده یا کلید روشن/خاموش را
جابجا کنید تا کامپیوتر نوت بوک شما روشن شود.
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حرکات مربوط به صفحه نمایش لمسی و صفحه لمسی
انجام حرکات به شما اجازه می دهد برنامه ها را اجرا کرده و به تنظیمات کامپیوتر نوت
بوک خود دسترسی پیدا کنید .در هنگام انجام حرکات بر روی صفحه نمایش لمسی و
صفحه لمسی به تصاویر زیر مراجعه کنید.
توجه :تصاویر گرفته شده از صفحه نمایش در زیر تنها با هدف نشان دادن مسئله است .ممکن
است ظاهر صفحه نمایش لمسی بسته به مدل متفاوت باشد.

استفاده از حرکات صفحه نمایش لمسی
این انجام حرکات به شما اجازه می دهد برنامه ها را اجرا کرده و به تنظیمات کامپیوتر
نوت بوک خود دسترسی پیدا کنید .این عملکردها را می توان با استفاده از حرکات دست
بر روی صفحه نمایش لمسی کامپیوتر نوت بوک فعال کرد.
کشیدن از لبه سمت چپ
￼

برای جابجا کردن برنامه های در حال
اجرا ،انگشت خود را از لبه سمت چپ
صفحه نمایش بکشید.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

کشیدن از لبه سمت راست
￼

برای باز کردن نوار ( Charmsجذابیت
ها) ،انگشت خود را از لبه سمت راست
صفحه نمایش بکشید.
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کشیدن از لبه باال
￼

لغزاندن انگشت
￼

•	در صفحه نمایش ( Startشروع)،
انگشت خود را از لبه باالی
صفحه نما یش بکشید تا نو ا ر
( Customizeشخصی سازی)
را مشاهده کنید.

انگشت خود را بلغزانید تا به باال و پایین
بروید و انگشت خود را بلغزانید تا صفحه
نمایش را به چپ یا راست حرکت دهید

•	در هنگام اجرای برنامه ،انگشت
خود را از لبه باالی صفحه نمایش
بکشید تا منوی آن را مشاهده کنید.
کوچک نمایی

بزرگ نمایی
￼

￼
دو انگشت خود را بر روی صفحه لمسی
به هم نزدیک کنید.
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دو انگشت خود را بر روی صفحه لمسی
از هم دور کنید.
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ضربه/دو ضربه
￼

	•بر روی یک برنامه ضربه
بزنید تا اجرا شود.
	•در حالت ( Desktopدسکتاپ)،
بر روی یک مورد دو بار ضربه
بزنید تا اجرا شود.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

ضربه/کلیک و نگهداشتن
￼

	•بر ا ی جا بجا کر د ن یک
برنامه ،بر روی کاشی برنامه
ضربه زده و نگهدارید و به
محل جدید بکشید.
	•برای بستن یک برنامه ،بر روی
قسمت باالی برنامه در حال اجرا
ضربه زده و نگهدارید و آن را
به پایین صفحه نمایش بکشید تا
بسته شود.
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کشیدن به باال
￼

کشیدن به پایین
￼

از صفحه نمایش ( Startشروع) به طرف
باال بکشید تا صفحه نمایش ( Appsبرنامه
ها) باز شود.

از صفحه نمایش ( Appsبرنامه ها) به
طرف پایین بکشید تا به صفحه نمایش
( Startشروع) برگردید.

استفاده از صفحه لمسی
مهم! شکل ظاهری واقعی صفحه لمسی در مدل های مختلف متفاوت است .برخی از مدل های
کامپیوتر نوت بوک به یک صفحه لمسی دارای یک دکمه مجهز هستند در حالی که برخی
دارای صفحه لمسی با دکمه های کلیک چپ و کلیک راست جداگانه هستند .تصاویر زیر به
شما نشان می دهد چگونه از حرکات لمسی در هر دو نوع استفاده کنید.

حرکت دادن اشاره گر
می توانید بر روی هر نقطه در صفحه لمسی کلیک کنید تا اشاره گر آن را فعال نمایید ،سپس
انگشت خود را بر روی صفحه لمسی بلغزانید تا اشاره گر بر روی صفحه نمایش حرکت کند.
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لغزاندن به صورت افقی

لغزاندن به صورت عمودی

لغزاندن به صورت مورب

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

47

حرکات با یک انگشت
ضربه/دو ضربه

•	صفحه نمایش ( Startشروع) ،بر روی یک برنامه ضربه بزنید تا
اجرا شود.
•	در حالت ( Desktopدسکتاپ) ،بر روی یک برنامه دو بار ضربه
بزنید تا اجرا شود.
کشیدن و رها کردن

بر روی یک مورد دو بار ضربه بزنید ،سپس همان انگشت را بدون برداشتن آن از
صفحه لمسی بلغزانید .برای رها کردن مورد به مکان جدید ،انگشت خود را از روی
صفحه لمسی بردارید.

48

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

کلیک چپ

•

در صفحه نمایش Start
(شروع) ،بر روی یک برنامه
کلیک کنید تا اجرا شود.

•	در حالت Desktop
(دسکتاپ) ،بر روی یک
برنامه دو بار کلیک کنید
تا اجرا شود.

کلیک راست

•	در صفحه نمایش Start
(شروع) ،بر روی یک برنامه
کلیک کنید تا انتخاب شده و
نوار ( Settingsتنظیمات)
اجرا شود .همچنین می توانید
با فشار دادن این ناحیه نوار
( All Appsهمه برنامه
ها) را اجرا کنید.
•	در حالت Desktop
(دسکتاپ) ،این ناحیه را
فشار دهید تا منوی کلیک
راست باز شود.

توجه :نواحی داخل خط نقطه چین محل های مربوط به کلیک چپ ماوس و کلیک راست
ماوس بر روی صفحه لمسی را نشان می دهد.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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کلیک چپ (با دکمه)

کلیک راست (با دکمه)

•	در صفحه نمایش Start
(شروع) ،بر روی یک
برنامه کلیک کنید تا اجرا
شود.

•	در صفحه نمایش Start
(شروع) ،بر روی یک
برنامه کلیک کنید تا انتخاب
شده و نوار Settings
( تنظیما ت ) ا جر ا شو د .
همچنین می توانید با فشار
دادن این دکمه نوار All
( Appsهمه برنامه ها)
را اجرا کنید.

•	در حالت Desktop
(دسکتاپ) ،بر روی یک
برنامه دو بار کلیک کنید
تا اجرا شود.

•	د ر حا لت D e s k t o p
(دسکتاپ) ،از این ناحیه
دکمه برای باز کردن منوی
کلیک راست استفاده کنید.
کشیدن از لبه سمت راست

برای باز کردن نوار ( Charmsبرنامه ها) ،انگشت خود را از لبه سمت راست بکشید.
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کشیدن از لبه باال

•	در صفحه نمایش ( Startشروع) ،انگشت خود را از لبه باال بکشید تا
نوار ( All Appsهمه برنامه ها) را اجرا کنید.
•	در هنگام اجرای برنامه ،انگشت خود را از لبه باال بکشید تا منوی آن
را مشاهده کنید.
کشیدن از لبه سمت چپ

برای جابجا کردن برنامه های در حال اجرا ،انگشت خود را از لبه سمت چپ بکشید.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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حرکات با دو انگشت
ضربه زدن

برای شبیه سازی عملکرد کلیک راست با دو انگشت بر روی صفحه لمسی ضربه
بزنید.
چرخاندن

برای چرخاندن یک تصویر ،دو انگشت خود را بر روی صفحه لمسی قرار داده سپس
در حالی که یک انگشت در جای خود ثابت است ،انگشت دیگر را در جهت عقربه های
ساعت یا خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
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کشیدن و رها کردن

یک مورد را انتخاب کرده و سپس دکمه چپ را فشار داده و نگهدارید .انگشت دیگر
خود را بر روی صفحه لمسی به پایین بلغزانید تا مورد کشیده شده و به مکان جدید
رها گردد.
حرکت با دو انگشت (باال/پایین)

دو انگشت را بلغزانید تا به باال یا پایین حرکت کنید.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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حرکت با دو انگشت (چپ/راست)

دو انگشت را بلغزانید تا به چپ یا راست حرکت کنید.
کوچک نمایی

دو انگشت خود را بر روی صفحه لمسی به هم نزدیک کنید.

بزرگ نمایی

دو انگشت خود را بر روی صفحه لمسی از هم دور کنید.
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حرکات با سه انگشت
کشیدن به باال

سه انگشت را به باال بکشید تا تمام برنامه های در حال اجرا نشان داده شود.

کشیدن به پایین

سه انگشت را به پایین بکشید تا حالت ( Desktopدسکتاپ) نشان داده شود.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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استفاده از صفحه کلید
کلید های عملکردی
کلید های عملکردی بر روی صفحه کلید کامپیوتر نوت بوک شما می تواند دستورات زیر
را انجام دهد:
توجه :موجود بودن کلیدهای عملکردی در هر مدل تفاوت دارد.

کامپیوتر نوت بوک را به ( Sleep modeحالت خواب می برد)
( Airplane modeحالت پرواز) را روشن یا خاموش می کند
توجه( Airplane mode :حالت پرواز) در صورت فعال شدن تمام
اتصال های بی سیم را غیرفعال می سازد.

روشنایی صفحه کلید را در مدل های کامپیوتر نوت بوک با صفحه کلید
دارای نور پس زمینه کاهش می دهد*
روشنایی صفحه کلید را در مدل های کامپیوتر نوت بوک با صفحه کلید
دارای نور پس زمینه افزایش می دهد*
روشنایی صفحه نمایش را کاهش می دهد

*تنها در برخی مدل ها وجود دارد
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روشنایی صفحه نمایش را افزایش می دهد
صفحه نمایش را خاموش می کند
صفحه نمایش دوم را فعال می کند
توجه :اطمینان حاصل کنید که صفحه نمایش دوم به کامپیوتر نوت بوک
شما وصل شده باشد.

صفحه لمسی را فعال یا غیرفعال می کند

بلندگو را روشن یا خاموش می کند
میزان صدای بلندگو را کم می کند

میزان صدای بلندگو را زیاد می کند

حسگر نور محیط را خاموش یا روشن می کند

*تنها در برخی مدل ها وجود دارد
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کلیدهای Windows® 8.1
دو کلید مخصوص ® Windowsبر روی صفحه کلید کامپیوتر نوت بوک شما وجود
دارد که به شرح زیر استفاده می شود:
این کلید را فشار دهید تا به صفحه نمایش ( Startشروع) بروید .اگر در
حال حاضر در صفحه نمایش ( Startشروع) هستید ،این کلید را فشار
دهید تا به آخرین برنامه ای بروید که آن را باز کرده بودید.
این کلید را برای شبیه سازی عملکرد کلیک راست فشار دهید.

کلید های کنترل چند رسانه ای*
کلید های کنترل چند رسانه ای به شما اجازه می دهد فایل های چند رسانه ای ،مانند فایل
های صوتی و تصویری را در حین پخش در کامپیوتر نوت بوک خود کنترل کنید.
را به همراه کلیدهای جهتی بر روی کامپیوتر نوت بوک خود و طبق موارد
کلید
زیر فشار دهید.
توقف

پخش و
پرش به
آهنگ بعدی مکث
یا سریع
رفتن به جلو

پرش به
آهنگ قبلی
یا عقب
رفتن

*تنها در برخی مدل ها وجود دارد
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صفحه کلید عددی*
صفحه کلید عددی بر روی برخی از مدل های
کامپیوتر نوت بوک وجود دارد .شما می توانید
از این صفحه کلید برای وارد کردن اعداد یا به
عنوان کلید های جهتی اشاره گر استفاده کنید.

کلید
را فشار دهید تا بین صفحه
کلید به عنوان کلیدهای
عددی یا به عنوان کلید
های جهتی اشاره گر جابجا
شوید.

*تنها در برخی مدل ها وجود دارد
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صفحه کلید به عنوان صفحه کلید عددی*
این کامپیوتر نوت بوک دارای  15کلید
انتخاب است که می توانید از آنها برای وارد
کردن اعداد استفاده کنید.

را فشار دهید تا بین استفاده از این کلیدها
کلید
به عنوان کلیدهای عددی یا به عنوان کلید هایی با عملکرد اصلی خود
جابجا شوید.

*تنها در برخی مدل ها وجود دارد
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کلیدهای ویژه*
کلید Taichi
کلید  Taichiبر روی صفحه کلید کامپیوتر نوت بوک به شما اجازه می دهد به چهار
حالت صفحه نمایش و از طریق صفحه اصلی  ASUS Taichiدسترسی پیدا کنید:
برای فعال کردن هر یک از این حالت ها:
-1

را فشار دهید تا صفحه اصلی  Taichiباز شود.

	-2در صفحه اصلی ( Taichi، Mode Switchکلید حالت) را فشار
دهید ،سپس از کلیدهای جهتی برای انتخاب حالت صفحه نمایش مورد
نظر جهت فعال شدن استفاده کنید.
( Notebook Modeحالت نوت بوک)  -این مورد تنها
صفحه نمایش نوت بوک را فعال می کند.

( Tablet Modeحالت تبلت)  -این حالت صفحه نمایش
تبلت را فعال کرده و به شما اجازه می دهد از حرکات
لمسی بر روی کامپیوتر نوت بوک خود استفاده کنید.

( Mirror Modeحالت آینه)  -این حالت صفحه نمایش
تبلت و نوت بوک مربوط به کامپیوتر نوت بوک شما را
فعال می کند .با استفاده از این حالت ،می توانید اقدام انجام
شده بر روی صفحه نمایش تبلت را بر روی صفحه نمایش
نوت بوک نیز تکرار کنید و بالعکس.
( Dual Screen Modeحالت دو صفحه نمایش)  -این
حالت صفحه نمایش تبلت و نوت بوک مربوط به کامپیوتر
نوت بوک شما را فعال می کند .با استفاده از این حالت می
توانید از هر دو صفحه نمایش برای مشاهده نماهای مختلف
و انجام عملکردهای متفاوت استفاده کنید.
*تنها در برخی مدل ها وجود دارد
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استفاده از درایو نوری
توجه:
•	ممکن است محل واقعی دکمه خارج کردن الکترونیکی بسته به مدل
کامپیوتر نوت بوک شما متفاوت باشد.
•	همچنین ممکن است ظاهر واقعی درایو نوری کامپیوتر نوت بوک شما
نیز بسته به مدل متفاوت باشد ،اما روش استفاده از همه آنها یکسان است.

وارد کردن یک دیسک نوری
	-1در حالی که کامپیوتر نوت بوک روشن است ،دکمه خارج کردن
الکترونیکی را فشار دهید تا سینی درایو نوری اندکی بیرون بیاید.
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-2

سینی درایو را به آرامی بیرون بکشید.
مهم! مراقب باشید که لنزهای درایو نوری را لمس نکنید .مطمئن شوید هیچ چیزی
در زیر سینی درایو قرار نگیرد که باعث گیر کردن آن شود.

	-3دیسک را از لبه آن و طوری بگیرید که سطح چاپی آن رو به باال باشد،
سپس آن را به آرامی در مرکز قرار دهید.

	-4مرکز پالستیکی دیسک را به پایین فشار دهید تا زمانی که در مرکز
درایو نوری جا بخورد.
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-5

سینی درایو را به آرامی فشار دهید تا درایو نوری بسته شود.
توجه :طبیعی است که در حین خواندن داده ها صدای چرخش و همچنین لرزش
درایو نوری را احساس کنید.

استفاده از سوراخ خارج کردن دستی
سوراخ خارج کردن دستی بر روی درب درایو نوری قرار گرفته و از آن برای خارج
کردن سینی درایو و در صورتی استفاده می شود که دکمه الکترونیکی خارج کردن
کار نکند.
برای خارج کردن سینی درایو نوری به صورت دستی ،یک گیره کاغذی صاف را وارد
سوراخ خارج کردن دستی کنید تا سینی درایو باز شود.
هشدار! از سوراخ خارج کردن دستی تنها در مواقعی استفاده کنید که دکمه
الکترونیکی خارج کردن کار نکند.
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فصل :3
کار کردن با Windows® 8.1
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روشن کردن برای اولین بار
هنگامی که کامپیوتر خود را برای اولین بار روشن می کنید ،چندین صفحه نمایش ظاهر
می شود که شما را در پیکربندی سیستم عامل  Windows® 8.1راهنمایی می کند.
برای روشن کردن کامپیوتر نوت بوک خود برای اولین بار:
	-1دکمه روشن/خاموش روی کامپیوتر نوت بوک خود را فشار دهید .چند
دقیقه صبر کنید تا صفحه نمایش راه اندازی ظاهر شود.
	-2از صفحه نمایش راه اندازی ،منطقه و زبان مورد استفاده بر روی
کامپیوتر نوت بوک خود را انتخاب کنید.
( License Terms	-3شرایط مجوز) را با دقت مطالعه کنید .گزینه
( I acceptمی پذیرم) را انتخاب کنید.
	-4دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید تا پیکربندی موارد
اصلی زیر انجام شود:
•

		( Personalizeشخصی سازی)

•

		( Get onlineآنالین شدن)

•

( Settingsتنظیمات)

•

		( Your accountحساب شما)

	-5پس از پیکربندی موارد اصلی Windows 8.1 ،اقدام به نصب برنامه
ها و تنظیمات مورد نظر می نماید .مطمئن شوید که در حین فرآیند راه
اندازی ،برق کامپیوتر نوت بوک شما تأمین باشد.
®

	-6هنگامی که فرآیند راه اندازی کامل شد ،صفحه نمایش ( Startشروع)
ظاهر می شود.
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رابط کاربر ®Windows
 Windows® 8.1دارای یک رابط کاربر ( )UIمبتنی بر کاشی است که به شما اجازه
می دهد برنامه های ® Windowsرا از صفحه نمایش ( Startشروع) سازمان دهی
کرده و به آنها دسترسی پیدا کنید .همچنین دارای قابلیت های زیر است که می توانید در
حین کار با کامپیوتر نوت بوک خود از آنها استفاده نمایید.

صفحه نمایش ( Startشروع)
صفحه نمایش ( Startشروع) پس از این ظاهر می شود که با موفقیت وارد حساب
کاربری خود شدید .به شما کمک می کند تا تمام برنامه های مورد نیاز خود را در یک
جا سازمان دهی کنید.

برنامه های ®Windows
این برنامه ها بر روی صفحه نمایش ( Startشروع) قرار گرفته اند و برای راحتی
دسترسی به شکل کاشی نشان داده می شوند.
توجه :قبل از راه اندازی کامل برخی از برنامه ها الزم است وارد حساب
 Microsoftخود شوید.
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( Hotspotsنقاط اتصال)
( Hotspotsنقاط اتصال) روی صفحه نمایش به شما اجازه می دهد برنامه ها را
اجرا کرده و به تنظیمات کامپیوتر نوت بوک خود دسترسی پیدا کنید .عملکردهای این
( Hotspotsنقاط اتصال) را می توان با استفاده از صفحه لمسی فعال کرد.

( Hotspotsنقاط اتصال) بر روی برنامه در حال اجرا

( Hotspotsنقاط اتصال) بر روی صفحه نمایش ( Startشروع)
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( Hotspotنقطه مهم)

اقدام

گوشه باالی سمت چپ

اشاره گر ماوس خود را بر روی گوشه باالی سمت
چپ ببرید و سپس بر روی تصاویر بندانگشتی برنامه
های اخیر کلیک کرده/ضربه بزنید تا به برنامه در
حال اجرا برگردید.
اگر بیش از یک برنامه را اجرا کرده اید ،به پایین
بلغزانید تا تمام برنامه های در حال اجرا نمایش
داده شوند.

گوشه پایین سمت چپ

از صفحه نمایش برنامه در حال اجرا:
اشاره گر ماوس خود را بر روی گوشه پایین سمت
کلیک کرده/ضربه
چپ ببرید و سپس بر روی
بزنید تا به صفحه نمایش ( Startشروع) برگردید.
توجه :همچنین می توانید هر یک از
بر روی
کلیدهای Windows
صفحه کلید خود را فشار دهید تا به صفحه
نمایش ( Startشروع) برگردید.

از صفحه نمایش ( Startشروع):
اشاره گر ماوس خود را بر روی گوشه پایین سمت
چپ ببرید و سپس بر روی
بزنید تا به آن برنامه برگردید.
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کلیک کرده/ضربه
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( Hotspotنقطه مهم)

اقدام

قسمت باال

اشاره گر ماوس خود را بر روی قسمت باال ببرید تا
زمانی که به یک نماد دست تبدیل شود .برنامه را کشیده
و سپس در مکان جدید رها کنید.
توجه :این عملکرد ( hotspotنقطه داغ) تنها بر روی
برنامه در حال اجرا یا هنگامی کار می کند که می خواهید
از قابلیت ( Snapدوتکه) استفاده کنید .برای کسب
اطالعات بیشتر ،به قابلیت ( Snapدوتکه) در بخش کار
با برنامه های ® Windowsمراجعه کنید.

گوشه سمت راست باال
یا پایین
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اشاره گر ماوس خود را بر روی گوشه سمت راست باال
یا پایین ببرید تا نوار ( Charmsبرنامه ها) اجرا شود.
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دکمه ( Startشروع)
 Windows® 8.1دارای یک دکمه ( Startشروع) است که به شما اجازه می دهد بین دو
برنامه ای که اخیراً باز کرده اید ،جابجا شوید .دسترسی به دکمه ( Startشروع) از صفحه
نمایش ( Startشروع) در حالت ( Desktopدسکتاپ) و بر روی هر برنامه ای که در
حال حاضر بر روی صفحه نمایش باز است ،امکان پذیر می باشد.

دکمه ( Startشروع) بر روی صفحه نمایش ( Startشروع)
توجه :رنگ واقعی دکمه ( Startشروع) بسته به تنظیمات صفحه نمایش که برای
صفحه نمایش ( Startشروع) خود انتخاب کرده اید ،متفاوت است.

اشاره گر ماوس خود را بر روی گوشه سمت چپ صفحه نمایش Start
(شروع) خود یا هر برنامه باز ببرید تا دکمه ( Startشروع) فعال شود.
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دکمه ( Startشروع) در حالت ( Desktopدسکتاپ)

منوی زمینه
منوی زمینه به عنوان یک جعبه با امکان دسترسی سریع به برخی از برنامه های داخل
 Windows® 8.1و هنگامی ظاهر می شود که بر روی دکمه ( Startشروع) کلیک
راست کنید.
منوی زمینه همچنین شامل گزینه های خاموش کردن زیر برای کامپیوتر نوت بوک شما
است( sign out :خروج از سیستم)( sleep ،خواب)( shut down ،خاموش کردن)،
( restartراه اندازی مجدد).
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شخصی سازی صفحه نمایش ( Startشروع)
 Windows® 8.1همچنین به شما اجازه می دهد اقدام به شخصی سازی صفحه نمایش
( Startشروع) کنید که به شما امکان بوت مستقیم در حالت ( Desktopدسکتاپ)
و شخصی سازی ترتیب برنامه های روی صفحه نمایش را می دهد.
برای شخصی سازی تنظیمات صفحه نمایش ( Startشروع) خود:
-1

( Desktopدسکتاپ) را اجرا کنید.

	-2در هرجا بر روی ( taskbarنوار کار) بجز دکمه Start
(شروع) کلیک راست کنید تا پنجره بازشو اجرا شود.
ای

	-3بر روی ( Propertiesویژگی ها) کلیک کرده و سپس
زبانه ( Navigationپیمایش) را انتخاب کرده و گزینه های
( Navigationپیمایش) و صفحه نمایش ( Startشروع) مورد
نظر برای استفاده را انتخاب نمایید.

	-4بر روی ( Applyاعمال) ضربه بزنید/کلیک کنید تا
تنظیمات جدید را ذخیره نمایید و سپس خارج شوید.
دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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کار با برنامه های ®Windows
از صفحه نمایش لمسی* ،صفحه لمسی یا صفحه کلید کامپیوتر نوت بوک خود برای راه
اندازی ،شخصی سازی و بستن برنامه ها استفاده کنید.

راه اندازی برنامه ها
بر روی یک برنامه ضربه بزنید تا اجرا شود.

اشاره گر ماوس خود را بر روی برنامه قرار داده و سپس یک بار
کلیک چپ کرده یا ضربه بزنید تا راه اندازی شود.

را دو بار فشار دهید و سپس از کلیدهای جهتی برای
حرکت بین برنامه ها استفاده کنید.
برنامه راه اندازی شود.

را فشار دهید تا

شخصی سازی برنامه ها
شما می توانید برنامه ها را از صفحه نمایش ( Startشروع) و با استفاده از مراحل زیر
جابجا کرده ،تغییر اندازه داده ،لغو پین کرده یا ببندید:

جابجا کردن برنامه ها
بر روی کاشی برنامه ضربه زده و نگهدارید ،سپس به محل جدید
بکشید.

بر روی برنامه دو بار ضربه زده و سپس برنامه را کشیده و در
مکان جدید رها کنید.
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تغییر اندازه برنامه ها
بر روی برنامه ضربه زده و آن را نگهدارید تا نوار Customize
(شخصی سازی) فعال شود ،سپس بر روی
یک اندازه کاشی برنامه را انتخاب کنید.

ضربه بزنید و

بر روی برنامه کلیک راست کنید تا نوار ( Customizeشخصی
سازی) فعال شود ،سپس بر روی

ضربه بزنید/کلیک کنید

ویک اندازه کاشی برنامه را انتخاب نمایید.

حذف پین برنامه ها
بر روی برنامه ضربه زده و آن را نگهدارید تا نوار Customize
(شخصی سازی) فعال شود ،سپس بر روی
تا برنامه لغو پین شود.

ضربه بزنید

بر روی برنامه کلیک راست کنید تا نوار ( Customizeشخصی
سازی) فعال شود ،سپس بر روی

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

ضربه بزنید/کلیک کنید.
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بستن برنامه ها
بر روی قسمت باالی برنامه در حال اجرا ضربه زده و نگهدارید و
آن را به پایین صفحه نمایش بکشید تا بسته شود.
	-1اشاره گر ماوس خود را بر روی قسمت باالی
برنامه راه اندازی شده ببرید و سپس منتظر بمانید تا
اشاره گر به نماد دست تبدیل شود.
	-2برنامه را بکشید و سپس به پایین صفحه نمایش رها
کنید تا بسته شود.
از صفحه نمایش برنامه در حال اجرا،
فشار دهید.
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دسترسی به صفحه نمایش ( Appsبرنامه ها)
جدای از برنامه هایی که از قبل بر روی صفحه نمایش ( Startشروع) شما پین شده
است ،می توانید سایر برنامه ها را از طریق صفحه نمایش ( Appsبرنامه ها) باز کنید.
توجه :ممکن است برنامه های واقعی نشان داده شده بر روی صفحه نمایش در هر مدل متفاوت
باشد .تصویر گرفته شده از صفحه نمایش در زیر تنها با هدف نشان دادن مسئله است.

راه اندازی صفحه نمایش ( Appsبرنامه ها)
صفحه نمایش ( Appsبرنامه ها) را با استفاده از صفحه نمایش لمسی* ،صفحه لمسی یا
صفحه کلید کامپیوتر نوت بوک خود راه اندازی کنید.
در صفحه نمایش ( Startشروع) انگشت خود را به باال بکشید.

در صفحه نمایش ( Startشروع) بر روی دکمه
از صفحه نمایش ( Startشروع)،

کلیک کنید.

را فشار داده و سپس

را فشار دهید.
دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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پین کردن برنامه های بیشتر بر روی صفحه نمایش ( Startشروع)
شما می توانید برنامه های بیشتری را بر روی صفحه نمایش ( Startشروع) و با
استفاده از صفحه نمایش لمسی* یا صفحه لمسی خود پین کنید.
	-1صفحه نمایش ( All Appsهمه برنامه ها) را راه
اندازی کنید.
	-2بر روی برنامه ای که می خواهید اضافه کنید
ضربه زده و آن را نگهدارید تا نوار Customize
(شخصی سازی) فعال شود .هنگامی که نوار
( Customizeشخصی سازی) اجرا شد ،می توانید
بر روی برنامه های دیگری نیز ضربه بزنید تا آنها
را به صفحه نمایش ( Startشروع) اضافه کنید.
	-3بر روی

ضربه بزنید تا برنامه های انتخاب

شده بر روی صفحه نمایش ( Startشروع) پین شوند.
-1

راه اندازی صفحه نمایش ( All Appsهمه برنامه ها)

	-2بر روی برنامه هایی که می خواهید برای به صفحه
نمایش ( Startشروع) اضافه شوند ،کلیک راست کنید.
ضربه بزنید/کلیک کنید تا

	-3بر روی نماد

برنامه های انتخاب شده بر روی صفحه نمایش Start
(شروع) پین شوند.
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نوار ( Charmsبرنامه ها)
نوار ( Charmsبرنامه ها) نوار ابزاری است که می توان آن در سمت راست صفحه
نمایش فعال کرد .این نوار شامل چندین ابزار است که اجازه به اشتراک گذاری برنامه
ها و دسترسی سریع جهت شخصی سازی تنظیمات کامپیوتر نوت بوک شما را در اختیار
شما قرار می دهد.

نوار ( Charmsبرنامه ها)
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راه اندازی نوار ( Charmsبرنامه ها)
توجه :نوار ( Charmsبرنامه ها) وقتی برای اولین بار که فرا خوانده می شود،
به صورت مجموعه ای از نمادهای سفید است .تصویر باال نشان می دهد که نوار
( Charmsبرنامه ها) در هنگام فعال شدن چگونه به نظر می رسد.

از صفحه نمایش لمسی* ،صفحه لمسی یا صفحه کلید کامپیوتر نوت بوک خود برای راه
اندازی نوار ( Charmsبرنامه ها) استفاده کنید.
برای باز کردن نوار ( Charmsبرنامه ها) ،انگشت خود را از
لبه سمت راست صفحه نمایش بکشید.
اشاره گر ماوس خود را بر روی گوشه سمت راست پایین صفحه
نمایش ببرید.
فشار دهید
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داخل نوار ( Charmsبرنامه ها)
( Searchجستجو)
این ( charmجذابیت) به شما اجازه می دهد تا به دنبال فایل ها ،برنامه
های کاربردی ،یا برنامه هایی در کامپیوتر نوت بوک خود بگردید.
( Shareبه اشتراک گذاشتن)
این ( charmجذابیت) به شما اجازه می دهد تا برنامه هایی را از
طریق سایت های شبکه های اجتماعی یا ایمیل به اشتراک بگذارید.
( Startشروع)
این ( charmجذابیت) صفحه نمایش را به صفحه نمایش Start
(شروع) برمی گرداند .همچنین از صفحه نمایش ( Startشروع) می
توانید از آن برای رفتن به برنامه های اخیراً باز شده استفاده کنید.
( Devicesدستگاه ها)
این ( charmجذابیت) امکان دسترسی و به اشتراک گذاری فایل
ها را با دستگاه های متصل به کامپیوتر نوت بوک خود مانند صفحه
نمایش خارجی یا چاپگر ،فراهم می کند.
( Settingsتنظیمات)
این ( charmجذابیت) به شما اجازه می دهد تا از کامپیوتر نوت
بوک خود به تنظیمات کامپیوتر تان دسترسی پیدا کنید.
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قابلیت ( Snapدوتکه)
قابلیت ( Snapدوتکه) دو برنامه را در کنار هم نشان داده و به شما اجازه می دهد با
آنها کار کنید یا بین آنها جابجا شوید.
مهم! قبل از استفاده از قابلیت ( Snapدوتکه) اطمینان حاصل کنید که وضوح
صفحه نمایش کامپیوتر نوت بوک شما بر روی  768 × 1366پیکسل یا باالتر
تنظیم شده باشد.

نوار ( Snapدوتکه)
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استفاده از ( Snapدوتکه)
از صفحه نمایش لمسی* ،صفحه لمسی یا صفحه کلید کامپیوتر نوت بوک خود برای فعال
کردن و استفاده از قابلیت ( Snapدوتکه) استفاده کنید.
	-1برنامه مورد نظرتان جهت ( Snapدوتکه) را راه
اندازی کنید.
	-2بر روی باالترین قسمت برنامه ضربه بزنید و آن را
نگهدارید ،سپس به سمت چپ یا راست صفحه نمایش بکشید
تا زمانی که نوار ( Snapدوتکه) ظاهر شود.
برنامه دیگر را راه اندازی کنید.

-3

	-1برنامه مورد نظرتان جهت ( Snapدوتکه) را راه
اندازی کنید.
ماوس خود را بر روی قسمت باالی صفحه نمایش ببرید.

-2

	-3هنگامی که اشاره گر به نماد دست تبدیل شد ،برنامه را بکشید
و سپس به سمت چپ یا راست صفحه نمایش رها کنید.
برنامه دیگر را راه اندازی کنید.

-4

	-1برنامه مورد نظرتان جهت ( Snapدوتکه) را راه
اندازی کنید.
	-2

و کلید جهتی چپ یا راست را فشار دهید تا برنامه

در صفحه سمت چپ یا سمت راست قرار گیرد.
	-3برنامه دیگر را راه اندازی کنید .این برنامه به طور خودکار
در قسمت خالی قرار می گیرد.
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سایر میانبرهای صفحه کلید
با استفاده از صفحه کلید می توانید از کلید های میانبر زیر برای راه اندازی برنامه ها و
پیمایش  Windows® 8.1کمک بگیرید.

\

بین صفحه نمایش ( Startشروع) و آخرین برنامه در حال
اجرا جابجا می شود
دسکتاپ را راه اندازی می کند
پنجره ( This PCاین کامپیوتر) را در حالت Desktop
(دسکتاپ) راه اندازی می کند
گزینه ( Fileفایل) را از ( charmجذابیت) Search
(جستجو) باز می کند
جذابیت ( Shareبه اشتراک گذاشتن) را باز می کند
جذابیت ( Settingsتنظیمات) را باز می کند
جذابیت ( Devicesدستگاه ها) را باز می کند
صفحه نمایش قفل را فعال می کند
تمام پنجره های فعال کنونی را کوچک می کند
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پنجره ( Projectپروژه) را راه اندازی می کند
گزینه ( Everywhereهمه جا) را از charm
(جذابیت) ( Searchجستجو) باز می کند
پنجره ( Runاجرا) را باز می کند
( Ease of Access Centerمرکز دسترسی
آسان) را باز می کند
گزینه ( Settingsتنظیمات) را از charm
(جذابیت) ( Searchجستجو) باز می کند
منوی زمینه دکمه ( Startشروع) را باز می کند
نماد ذره بین را باز کرده و باعث بزرگ نمایی صفحه
نمایش شما می شود
باعث کوچک نمایی صفحه نمایش شما می شود
( Narrator Settingsتنظیمات راوی) را باز
می کند
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اتصال به شبکه های بی سیم
Wi-Fi
با استفاده از اتصال  Wi-Fiکامپیوتر نوت بوک خود به ایمیل ها دسترسی پیدا کنید ،به
گشت و گذار در اینترنت بپردازید و از طریق شبکه های اجتماعی برنامه هایی را به
اشتراک بگذارید.
مهم! ( Airplane modeحالت پرواز) این قابلیت را غیرفعال می کند .قبل
از فعال کردن اتصال  Wi-Fiکامپیوتر نوت بوک خود اطمینان حاصل کنید که
( Airplane modeحالت پرواز) خاموش باشد.

فعال کردن Wi-Fi
با استفاده از مراحل زیر در صفحه نمایش لمسی یا صفحه لمسی تان  Wi-Fiرا در
کامپیوتر نوت بوک خود فعال نمایید.
-1

نوار ( Charmsبرنامه ها) را راه اندازی کنید.

	-2بر روی

ضربه بزنید/کلیک کنید و سپس بر روی
ضربه زده/کلیک کنید.

	-3یک نقطه دسترسی را از فهرست اتصال های  Wi-Fiموجود
انتخاب کنید.
	-4بر روی ( Connectاتصال) ضربه زده/کلیک کنید تا
اتصال شبکه باز شود.
توجه :ممکن است از شما خواسته شود کلید امنیتی را برای فعال کردن
اتصال  Wi-Fiوارد نمایید.

	-5اگر می خواهید به اشتراک گذاری بین کامپیوتر نوت بوک خود
و دیگر سیستم های بی سیم را فعال کنید ،بر روی ( Yesبله).
ضربه زده/کلیک کنید .اگر نمی خواهید عملکرد به اشتراک
گذاری را فعال کنید ،بر روی ( Noخیر) ضربه زده/کلیک کنید.
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bluetooth
از  bluetoothبه منظور تسهیل انتقال داده های بی سیم با دیگر دستگاه های دارای
 bluetoothفعال استفاده کنید.
مهم! ( Airplane modeحالت پرواز) این قابلیت را غیرفعال می کند .قبل از
فعال کردن اتصال  bluetoothکامپیوتر نوت بوک خود اطمینان حاصل کنید که
( Airplane modeحالت پرواز) خاموش باشد.

جفت شدن با سایر دستگاه های دارای  bluetoothفعال
الزم است کامپیوتر نوت بوک خود را با دیگر دستگاه های دارای  bluetoothفعال
جفت کنید تا انتقال داده ها را فعال نمایید .برای انجام این کار ،از صفحه لمسی خود به
شرح زیر استفاده کنید:
-1

نوار ( Charmsبرنامه ها) را راه اندازی کنید.

	-2بر روی

ضربه زده/کلیک کنید ،سپس بر روی

( Change PC Settingsتغییر تنظیمات کامپیوتر) ضربه
بزنید/کلیک کنید.
	-3در قسمت ( PC Settingsتنظیمات کامپیوتر) ،گزینه
( Devicesدستگاه ها) را انتخاب کرده و سپس بر روی Add
( a Deviceافزودن یک دستگاه) ضربه بزنید/کلیک کنید تا
جستجو برای دستگاه های دارای  bluetoothفعال آغاز شود.
	-4یک دستگاه را از لیست انتخاب کنید .کد عبور روی کامپیوتر نوت
بوک خود را با کد عبور فرستاده شده به دستگاه مورد انتخاب خود
مقایسه کنید .اگر هر دو یکسان هستند ،بر روی ( Yesبله) ضربه
بزنید تا کامپیوتر نوت بوک خود را با موفقیت با دستگاه جفت کنید.
توجه :در برخی از دستگاه های دارای  bluetoothفعال ممکن است الزم
باشد کلید مربوط به کد عبور کامپیوتر نوت بوک خود را وارد کنید.
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( Airplane modeحالت پرواز)
( Airplane modeحالت پرواز) ارتباط بی سیم را غیرفعال می کند ،در نتیجه به شما
اجازه می دهد به طور ایمن از کامپیوتر نوت بوک خود در حین پرواز استفاده نمایید.

روشن کردن حالت پرواز
-1

نوار ( Charmsبرنامه ها) را راه اندازی کنید.

	-2بر روی

ضربه بزنید/کلیک کنید و سپس بر روی
ضربه زده/کلیک کنید.

یا

	-3نوار لغزنده را به سمت راست حرکت دهید تا Airplane
( modeحالت پرواز) روشن شود.
را فشار دهید.

خاموش کردن حالت پرواز
-1

نوار ( Charmsبرنامه ها) را راه اندازی کنید.

	-2بر روی
ای

ضربه بزنید/کلیک کنید و سپس بر روی
ضربه زده/کلیک کنید.

	-3نوار لغزنده را به سمت چپ حرکت دهید تا Airplane
( modeحالت پرواز) خاموش شود.
را فشار دهید.
توجه :برای آگاهی از خدمات قابل استفاده و محدودیت های داخل پرواز که باید
هنگام استفاده از کامپیوتر نوت بوک خود در پرواز رعایت شود ،با خط هوایی
مربوطه تماس بگیرید.
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اتصال به شبکه های سیمی
همچنین می توانید با استفاده از پورت  LANکامپیوتر نوت بوک خود به شبکه های
سیمی مانند شبکه های محلی و اتصال اینترنت پهن باند متصل شوید.
توجه :برای کسب اطالعات با ارائه دهنده خدمات اینترنت ( )ISPخود تماس
بگیرید یا از مدیر شبکه خود برای راه اندازی اتصال اینترنت کمک بخواهید.

برای پیکربندی تنظیمات ،به روش های زیر مراجعه کنید.
مهم! قبل از انجام اقدامات زیر مطمئن شوید که کابل شبکه به پورت LAN
کامپیوتر نوت بوک شما و یک شبکه محلی متصل باشد.

پیکربندی اتصال شبکه  IPدینامیکPPPOE/
-1

( Desktopدسکتاپ) را اجرا کنید.

کلیک
	-2از نوار کار ® ،Windowsبر روی نماد
راست کنید و سپس بر روی Open Network and
( Sharing Centerباز کردن مرکز شبکه و به اشتراک
گذاری) ضربه زده/کلیک کنید.
	-3در پنجره ( Network and Sharing Centerمرکز
شبکه و به اشتراک گذاری) ،بر روی Change adapter
( settingsتغییر تنظیمات کارت شبکه) ضربه شده/کلیک کنید.
	-4بر روی  LANخود کلیک کرده و سپس Properties
(ویژگی ها) را انتخاب کنید.
	-5بر روی )Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4
(پروتکل اینترنت نسخه  )4ضربه زده/کلیک کنید و سپس بر
روی ( Propertiesویژگی ها) ضربه بزنید/کلیک نمایید.
	-6بر روی Obtain an IP address automatically
(دریافت آدرس  IPبه صورت خودکار) ضربه زده/کلیک کنید
و سپس بر روی ( OKتأیید) ضربه بزنید/کلیک نمایید.
دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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توجه :اگر از اتصال  PPPoEاستفاده می کنید به مراحل بعدی بروید.

	-7به پنجره ( Network and Sharing Centerمرکز شبکه و به
اشتراک گذاری) برگردید و بر روی Set up a new connection or
( networkایجاد یک اتصال یا شبکه جدید) ضربه زده/کلیک کنید.

	-8گزینه ( Connect to the Internetاتصال به اینترنت) را
انتخاب کرده و بر روی ( Nextبعدی) ضربه زده/کلیک کنید.
	-9بر روی )( Broadband (PPPoEپهن باند) ضربه زده/کلیک کنید.

( User name	-10نام کاربری)( Password ،رمز عبور)
و ( Connection nameنام اتصال) را تایپ کرده و بر
روی ( Connectاتصال) ضربه زده/کلیک نمایید.
	-11بر روی ( Closeبستن) ضربه زده/کلیک کنید تا پیکربندی به
پایان برسد.
	-12بر روی

در نوار کار ضربه زده/کلیک کنید و سپس

بر روی اتصالی که به تازگی ایجاد کرده بودید ،ضربه بزنید/کلیک نمایید.

( user name	-13نام کاربری) و( passwordرمز عبور) خود
را وارد کرده و سپس بر روی ( Connectاتصال) ضربه
زده/کلیک کنید تا برقراری اتصال به اینترنت انجام شود.

پیکربندی اتصال شبکه  IPاستاتیک
	-1مراحل  1تا  5بخش پیکربندی اتصال شبکه  IPدینامیک/
 PPPoEرا تکرار کنید.
	-2بر روی Use the following IP address
(استفاده از آدرس  IPزیر) ضربه زده/کلیک کنید.
( IP address	-3آدرس ( ،Subnet mask )IPماسک
شبکه فرعی) و ( Default gatewayدروازه پیش فرض)
را از ارائه دهنده خدمات خود دریافت کرده و تایپ نمایید.
	-4در صورت نیاز می توانید preferred DNS server
( addressآدرس سرور  DNSمورد ترجیح) و alternate
( DNS server addressآدرس سرور  DNSجایگزین) را
نیز تایپ کرده و بر روی ( OKتأیید) ضربه بزنید/کلیک نمایید.
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خاموش کردن کامپیوتر نوت بوک
شما می توانید با انجام هر یک از روش های زیر کامپیوتر نوت بوک خود را خاموش کنید:

•	بر روی
ای

از نوار ( Charmsبرنامه ها) ضربه

> Shut down
زده/کلیک کنید ،سپس بر روی
(خاموشی) ضربه زده/کلیک کنید تا خاموش شدن به شیوه
معمول انجام گردد.
>
•	از صفحه نمایش ورود به سیستم ،بر روی
( Shut downخاموشی) ضربه بزنید/کلیک کنید.
•	همچنین می توانید با استفاده از حالت Desktop
(دسکتاپ) ،کامپیوتر نوت بوک خود را خاموش کنید.
برای انجام این کار( Desktop ،دسکتاپ) را راه اندازی
کرده و سپس  alt + f4را فشار دهید تا پنجره Shut
( Downخاموشی) راه اندازی شود .گزینه Shut
( Downخاموشی) را از لیست کشویی انتخاب کرده و
سپس ( OKتأیید) را انتخاب نمایید.
•	اگر کامپیوتر نوت بوک شما هنگ کرده است ،دکمه روشن/
خاموش را فشار داده و حداقل چهار ( )4ثانیه نگهدارید تا
زمانی که کامپیوتر نوت بوک شما خاموش شود.

قرار دادن کامپیوتر نوت بوک خود را در حالت ( Sleepخواب)
برای قرار دادن کامپیوتر نوت بوک خود را در حالت ( Sleepخواب) ،یک بار دکمه
روشن/خاموش را فشار دهید.
همچنین می توانید با استفاده از حالت ( Desktopدسکتاپ) ،کامپیوتر
نوت بوک خود را در حالت ( Sleepخواب) قرار دهید .برای
انجام این کار( Desktop ،دسکتاپ) را راه اندازی کرده و سپس
 alt + f4را فشار دهید تا پنجره ( Shut Downخاموشی) راه اندازی
شود .گزینه ( Sleepخواب) را از لیست کشویی انتخاب کرده و سپس
( OKتأیید) را انتخاب نمایید.
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صفحه نمایش قفل Windows® 8.1
صفحه نمایش قفل  Windows® 8.1هنگامی ظاهر می شود که کامپیوتر نوت بوک خود
را از حالت ( Sleepخواب) یا ( hibernateهایبرنیت) بیدار کنید .همچنین هنگامی ظاهر
می شود که  Windows® 8.1را قفل کرده یا قفل آن را باز نمایید.

صفحه نمایش قفل را می توان برای تنظیم روش دسترسی به سیستم عامل خود شخصی سازی
نمود .شما می توانید صفحه نمایش پس زمینه آن را تغییر دهید و در حالی که کامپیوتر نوت
بوک شما هنوز قفل است به برخی از برنامه های خود دسترسی پیدا کنید.

برای ادامه کار از صفحه نمایش قفل
	-1بر روی صفحه لمسی ضربه بزنید/کلیک کنید یا هر
کلیدی را بر روی صفحه کلید کامپیوتر نوت بوک
خود فشار دهید.
ای
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(	-2اختیاری) اگر حساب شما با رمز عبور محافظت شده
است ،الزم است رمز عبور را وارد کنید تا بتوانید به
صفحه نمایش ( Startشروع) بروید.
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شخصی سازی صفحه نمایش قفل
شما می توانید صفحه نمایش قفل خود را شخصی سازی کنید تا عکس مورد نظرتان ،یک نمایش اسالید
عکس و به روز رسانی برنامه ها را نشان داده و به سرعت به دوربین کامپیوتر نوت بوک خود دسترسی
داشته باشید .برای تغییر تنظیمات صفحه نمایش قفل خود ،می توانید به اطالعات زیر مراجعه نمایید:

انتخاب یک عکس

	-1نوار ( Charmsبرنامه ها) > Settings
(تنظیمات) را راه اندازی کنید.
( Change PC Settings	-2تغییر تنظیمات کامپیوتر) >
( Lock screenصفحه نمایش قفل) را انتخاب کنید.
	-3در بخش ( Lock screen previewپیش نمایش
صفحه نمایش قفل)  ،بر روی ( Browseجستجو)
کلیک کنید تا عکسی را که می خواهید از به عنوان پس
زمینه صفحه نمایش قفل استفاده کنید را انتخاب نمایید.

پخش نمایش اسالید

	-1نوار ( Charmsبرنامه ها) > Settings
(تنظیمات) را راه اندازی کنید.
( Change PC Settings	-2تغییر تنظیمات کامپیوتر) >
( Lock screenصفحه نمایش قفل) را انتخاب کنید.
	-3در بخش ( Lock screen previewپیش نمایش
صفحه نمایش قفل)  ،نوار لغزنده Play a slide show
( on the lock screenپخش نمایش اسالید بر روی
قفل صفحه نمایش) را به روی ( Onروشن) ببرید.
	-4به پایین بروید تا گزینه های زیر را برای نمایش اسالید
صفحه نمایش قفل خود شخصی سازی کنید:

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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افزودن به روز رسانی برنامه ها
	-1نوار ( Charmsبرنامه ها) > Settings
(تنظیمات) را راه اندازی کنید.
( Change PC Settings	-2تغییر تنظیمات
کامپیوتر) > ( Lock screenصفحه نمایش قفل)
را انتخاب کنید.
	-3به پایین بروید تا زمانی که گزینه Lock screen
( appsبرنامه های صفحه نمایش قفل) را ببینید.
	-4از گزینه های زیر برای اضافه کردن برنامه هایی
استفاده کنید که می خواهید به روز رسانی آنها را بر
روی صفحه نمایش قفل خود مشاهده کنید:

فعال کردن دوربین کامپیوتر نوت بوک شما از روی صفحه نمایش قفل
از صفحه نمایش قفل ،می توانید با کشیدن انگشت به پایین نسبت به فعال سازی و استفاده از دوربین
کامپیوتر نوت بوک خود اقدام کنید .برای فعال کردن این قابلیت به مراحل زیر مراجعه کنید:
	-1نوار ( Charmsبرنامه ها) > Settings
(تنظیمات) را راه اندازی کنید.
( Change PC Settings	-2تغییر تنظیمات
کامپیوتر) > ( Lock screenصفحه نمایش
قفل) را انتخاب کنید.
	-3به پایین بروید تا زمانی که گزینه Camera
(دوربین) را ببینید.
-4
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نوار لغزنده را بر روی ( Onروشن) ببرید.
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تست خودکار هنگام روشن شدن
()POST
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تست خودکار هنگام روشن شدن ()POST
تست خودکار هنگام روشن شدن ( )POSTیک مجموعه تست های تشخیصی تحت کنترل
نرم افزار است که هنگامی اجرا می شود کامپیوتر نوت بوک خود را روشن نموده یا مجدداً
راه اندازی می نمایید .نرم افزاری که تست های  POSTرا کنترل می کند به عنوان بخشی
دائمی از معماری کامپیوتر نوت بوک نصب شده است.

استفاده از تست  POSTبرای دسترسی به  BIOSو عیب یابی
در طول انجام تست  ،POSTمی توانید به تنظیمات  BIOSدسترسی پیدا کنید یا گزینه
های عیب یابی را با استفاده از کلید های عملکردی کامپیوتر نوت بوک خود اجرا نمایید.
برای مشاهده جزئیات بیشتر می توانید به اطالعات زیر مراجعه کنید.

BIOS
سیستم ورودی و خروجی پایه ( )BIOSتنظیمات سخت افزار مورد نیاز برای راه
اندازی سیستم در کامپیوتر نوت بوک را در خود ذخیره می کند.
تنظیمات پیش فرض  BIOSدر خصوص اغلب شرایط کامپیوتر نوت بوک شما اعمال
می شود .تنظیمات پیش فرض  BIOSرا به جز در شرایط زیر تغییر ندهید:
•	در هنگام باال آمدن سیستم پیغام خطایی بر روی صفحه ظاهر شود و از
شما درخواست کند تنظیم  BIOSرا انجام دهید.
•	یک جزء جدید در سیستم نصب کرده اید که به تنظیمات  BIOSبیشتر یا
به روز رسانی نیاز دارد.
هشدار :استفاده از تنظیمات  BIOSنامناسب می تواند منجر به ناپایداری سیستم
یا از کار افتادن بوت شود .اکیداً توصیه می کنیم تنظیمات  BIOSرا تنها با کمک
پرسنل آموزش دیده تعمیرات تغییر دهید.

دسترسی به BIOS
کامپیوتر نوت بوک خود را مجدداً راه اندازی کنید سپس
در حین تست  POSTفشار دهید.
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تنظیمات BIOS
توجه :تصاویر صفحه نمایش  BIOSدر این بخش تنها با هدف نشان دادن مسئله
است .ممکن است صفحه نمایش واقعی بر اساس مدل یا منطقه متفاوت باشد.

( Bootبوت)
این منو به شما اجازه می دهد گزینه های بوت خود را اولویت بندی کنید .در هنگام تنظیم
اولویت های بوت خود می توانید به روش های زیر مراجعه کنید.
	-1بر روی صفحه نمایش ( Bootبوت)( Boot Option #1 ،گزینه
بوت شماره  )1را انتخاب کنید.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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را فشار دهید و یک مورد را به عنوان Boot Option #1
	-2
(گزینه بوت شماره  )1انتخاب نمایید.
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( Securityامنیت)
این منو به شما اجازه می دهد رمز عبور مدیر و کاربر کامپیوتر نوت بوک خود را تعیین
کنید .همچنین به شما اجازه می دهد دسترسی به هارد دیسک ،رابط کاربردی ورودی/
خروجی ( )I/Oو رابط کاربر  USBکامپیوتر نوت بوک خود را کنترل کنید.
توجه:
•

اگر یک ( User Passwordرمز عبور کاربر) تعریف کنید،
از شما خواسته می شود قبل از ورود به سیستم عامل کامپیوتر نوت
بوک خود آن را وارد نمایید.

•	اگر یک ( Administrator Passwordرمز عبور مدیر) تعریف
کنید ،از شما خواسته می شود قبل از ورود به  BIOSآن را وارد نمایید.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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برای تعیین رمز عبور:
	-1در صفحه نمایش ( Securityامنیت) ،گزینه Administrator Password
(رمز عبور مدیر) یا ( User Passwordرمز عبور کاربر) را تعریف کنید.
را فشار دهید.

-2

رمز عبور را تایپ کرده و سپس

-3

برای تأیید رمز عبور دوباره آن را تایپ کرده و

را فشار دهید.

برای پاک کردن رمز عبور:
	-1در صفحه نمایش ( Securityامنیت) ،گزینه Administrator
( Passwordرمز عبور مدیر) یا ( User Passwordرمز عبور
کاربر) را تعریف کنید.
-2

را فشار دهید.

رمز عبور فعلی را تایپ کرده و سپس

	-3فیلد ( Create New Passwordایجاد رمز عبور جدید) را خالی
گذاشته و سپس

را فشار دهید.

	-4گزینه ( Yesبله) را در کادر تأیید انتخاب کرده و
دهید.
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امنیت رابط کاربر I/O
در منوی امنیت ،می توانید به ( I/O Interface Securityامنیت رابط کاربر
 )I/Oدسترسی پیدا کنید تا نسبت به قفل کردن یا باز کردن بعضی از عملکردهای
رابط کاربر کامپیوتر نوت بوک خود اقدام نمایید.

برای قفل کردن رابط کاربر:
	-1در صفحه نمایش ( Securityامنیت) ،گزینه
( I/O Interface Securityامنیت رابط کاربر )I/O
را انتخاب کنید.
	-2رابط کاربر مورد نظر برای قفل کردن را انتخاب کرده و
سپس
-3

را فشار دهید.

( Lockقفل کردن) را انتخاب کنید.
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امنیت رابط کاربر USB
در منوی ( I/O Interface Securityامنیت رابط کاربر  ،)USBمی توانید
به ( USB Interface Securityامنیت رابط کاربر  )USBدسترسی پیدا کنید
تا پورت ها و دستگاه ها را قفل کرده یا باز نمایید.

برای قفل کردن رابط کاربر USB
	-1در صفحه نمایش ( Securityامنیت) ،گزینه
( I/O Interface Securityامنیت رابط کاربر )I/O
> ( USB Interface Securityرابط کاربر  )USBرا
انتخاب کنید.
	-2رابط کاربر مورد نظر برای قفل کردن را انتخاب کرده و سپس
( Lockقفل کردن) را فشار دهید.
توجه :تنظیم کردن ( USB Interfaceرابط  )USBبر روی ( Lockقفل)
همچنین باعث قفل شدن و مخفی شدن ( External Portsپورت های خارجی)
و سایر دستگاه های زیرمجموعه ( USB Interface Securityامنیت رابط
کاربر  )USBمی شود.
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( Set Master Passwordتنظیم رمز عبور برتر)
در منوی ( Securityامنیت) ،می توانید با استفاده از
( Set Master Passwordتنظیم رمز عبور برتر) امکان دسترسی به
درایو هارد دیسک خود را با استفاده از رمز عبور ایجاد کنید.
 (C) 2011 American Megatrends,یرادرب هخسن قح Aptio Setup Utility -
Inc.

برای تنظیم رمز عبور :HDD
	-1در صفحه نمایش ( Securityامنیت) ،گزینه Set Master
( Passwordتنظیم رمز عبور برتر) را انتخاب کنید.
-2

رمز عبور را تایپ کرده و سپس

را فشار دهید.

	-3برای تأیید رمز عبور دوباره آن را تایپ کرده و

را فشار دهید.

( Set User Password	-4تنظیم رمز عبور کاربر) را انتخاب کرده و سپس
مراحل قبل را تکرار کنید تا رمز عبور کاربر را تنظیم نمایید
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( Save & Exitذخیره کردن و خروج)
جهت حفظ تنظیمات پیکربندی خود( Save Changes and Exit ،ذخیره کردن
تغییرات و خروج) را قبل از خارج شدن از  BIOSانتخاب کنید.
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برای به روز رسانی :BIOS
-1

مدل دقیق کامپیوتر نوت بوک خود را مشخص کرده و سپس از وب
سایت  ASUSآخرین فایل های  BIOSرا برای مدل خود دانلود کنید.

-2

یک کپی از فایل  BIOSدانلود شده را بر روی درایو فلش دیسک ذخیره کنید.

-3

درایو فلش دیسک تان را به کامپیوتر نوت بوک خود وصل کنید.

	-4کامپیوتر نوت بوک خود را مجدداً راه اندازی کنید سپس
حین تست  POSTفشار دهید.

را در

	-5از منوی  ،BIOSگزینه ( Advancedپیشرفته) > Start Easy Flash
را فشار
(شروع استفاده آسان از فلش) را انتخاب کرده و سپس
دهید.
 (C) 2011 American Megatrends, Inc.یرادرب هخسن قح Aptio Setup Utility -
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	-6محل فایل  BIOSدانلود شده خود را بر روی درایو فلش دیسک تعیین
نموده و سپس

را فشار دهید.

	-7پس از فرآیند به روز رسانی  ،BIOSگزینه ( Exitخروج) >
( Restore Defaultsبرگرداندن موارد پیش فرض) را انتخاب کنید
تا سیستم به تنظیمات پیش فرض خود برگردد.
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عیب یابی
در حین تست  ،POSTمی توانید به گزینه های عیب یابی
با فشار دادن
 Windows® 8.1دسترسی پیدا کنید که شامل موارد زیر است:
•

( Refresh your PCریفرس کامپیوتر)

•

( Reset your PCتنظیم مجدد کامپیوتر)

•

( Advanced optionsگزینه های پیشرفته)

( Refresh your PCریفرس کامپیوتر)
اگر می خواهید سیستم خود را مجدداً نصب کرده و فایل ها ،تنظیمات شخصی ،و
برنامه های فروشگاه ® Windowsرا حفظ کنید از ( Refresh your PCریفرس
کامپیوتر) استفاده نمایید.
توجه :تنظیمات کامپیوتر به تنظیمات پیش فرض برگردانده شده و سایر برنامه
های نصب شده حذف خواهد شد.

	-1کامپیوتر نوت بوک خود را مجدداً راه اندازی کنید
سپس

را در حین تست  POSTفشار دهید.

	-2منتظر بمانید تا  Windowsصفحه نمایش
( Choose an optionانتخاب یک گزینه) را
بارگذاری کند و سپس بر روی Troubleshoot
(عیب یابی) ضربه زده/کلیک کنید.
®

	-3بر روی ( Refresh your PCریفرس کامپیوتر)
ضربه زده/کلیک کنید
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	-4در صفحه نمایش ( Refresh your PCریفرس
کامپیوتر) ،نکات مشخص شده با دایره را بخوانید تا
اطالعات بیشتری در مورد این گزینه کسب کنید و
سپس بر روی ( Nextبعدی) ضربه زده/کلیک کنید.
	-5بر روی حساب مورد نظر جهت ریفرش کردن ضربه
زده/کلیک کنید.
	-6رمز عبور حساب خود را تایپ کرده و سپس بر روی
( Continueادامه) ضربه بزنید/کلیک کنید.
-7

بر روی ( Refreshریفرس) ضربه زده/کلیک کنید.
مهم! قبل از ریفرش کردن سیستم ،اطمینان حاصل کنید که
کامپیوتر نوت بوک شما به یک منبع برق وصل شده باشد.
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( Reset your PCتنظیم مجدد کامپیوتر)
مهم! قبل از استفاده از این گزینه از تمام داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

از ( Reset your PCتنظیم مجدد کامپیوتر) برای بازگرداندن کامپیوتر نوت بوک
خود به تنظیمات پیش فرض آن استفاده کنید.
برای دسترسی به آن در حین تست :POST
	-1کامپیوتر نوت بوک خود را مجدداً راه اندازی کنید
سپس

را در حین تست  POSTفشار دهید.

	-2منتظر بمانید تا ® Windowsصفحه نمایش
( Choose an optionانتخاب یک گزینه) را
بارگذاری کند و سپس بر روی Troubleshoot
(عیب یابی) ضربه زده/کلیک کنید.
	-3بر روی ( Reset your PCتنظیم مجدد کامپیوتر)
ضربه زده/کلیک کنید.
	-4در صفحه نمایش ( Reset your PCتنظیم مجدد
کامپیوتر) ،نکات مشخص شده با دایره را بخوانید تا
اطالعات بیشتری در مورد این گزینه کسب کنید و
سپس بر روی ( Nextبعدی) ضربه زده/کلیک کنید.
	-5بر روی گزینه تنظیم مجدد مورد نظر خود ضربه
زده/کلیک کنیدJust remove my files :
(صرفا ً پاک کردن فایل های من) یا
( Fully clean the driveپاک کردن کامل
درایو).
-6

بر روی ( Resetتنظیم مجدد) ضربه زده/کلیک کنید.
مهم! قبل از تنظیم مجدد سیستم ،اطمینان حاصل کنید که
کامپیوتر نوت بوک شما به یک منبع برق وصل شده باشد.
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( Advanced optionsگزینه های پیشرفته)
از ( Advanced optionsگزینه های پیشرفته) برای انجام گزینه های عیب یابی
بیشتر در کامپیوتر نوت بوک خود استفاده کنید.
برای دسترسی به آن در حین تست :POST
	-1کامپیوتر نوت بوک خود را مجدداً راه اندازی کنید
سپس

را در حین تست  POSTفشار دهید.

	-2منتظر بمانید تا  Windowsصفحه نمایش
( Choose an optionانتخاب یک گزینه) را
بارگذاری کند و سپس بر روی Troubleshoot
(عیب یابی) ضربه زده/کلیک کنید.
®

	-3بر روی ( Advanced optionsگزینه های
پیشرفته) ضربه زده/کلیک کنید.
	-4در صفحه نمایش ( Advanced optionsگزینه
های پیشرفته) ،گزینه عیب یابی مورد نظر خود برای
اجرا را انتخاب کنید.
-5
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برای تکمیل این فرآیند مراحل بعدی را دنبال کنید.
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ASUS FingerPrint
با استفاده از برنامه  ،ASUS FingerPrintاطالعات بیومتریک اثر انگشت تان را
جهت بر روی حسگر اثر انگشت کامپیوتر نوت بوک خود ضبط کنید .این برنامه به شما
اجازه می دهد از اطالعات بیومتریک اثر انگشت به منظور تأیید دسترسی کاربر به
سیستم کامپیوتر نوت بوک و برنامه های خود استفاده کنید.
با استفاده از این برنامه می توانید قابلیت های زیر را فعال کنید:
•	انگشت خود را بر روی حسگر اثر انگشت بکشید تا از صفحه بوت
مستقیما ً وارد سیستم عامل ® Windowsشوید ،بدون اینکه نیازی باشد
رمزهای عبور را به طور دستی وارد کنید.
•	رمز عبور بوت را به عنوان پشتیبان برای دسترسی به اطالعات
بیومتریک اثر انگشت خود تعیین کنید.
•	سایر اطالعات بیومتریک اثر انگشت مورد نظر که می خواهید از آنها
برای ورود به کامپیوتر نوت بوک خود و برنامه های سیستم آن استفاده
کنید را وارد نموده یا از آنها نسخه پشتیبان تهیه کنید.

استفاده از برنامه ASUS FingerPrint
با استفاده از مراحل زیر اطالعات بیومتریک اثر انگشت خود تهیه کنید:
( Apps screen 	-1صفحه نمایش) را راه اندازی کرده و سپس بر روی
نماد  ASUS FingerPrintاز فهرست برنامه ها در بخش ASUS
کلیک کنید.
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	-2بر روی ( Registerثبت نام) کلیک کنید تا یک حساب اثر انگشت
جدید ایجاد نمایید.

	-3رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کرده و سپس بر روی OK
(تأیید) کلیک کنید.
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در تصویر انگشت متناظر با همان انگشتی که می خواهید از
	-4بر روی
آن به عنوان داده های بیومتریک اثر انگشت خود استفاده کنید ،کلیک نمایید.

	-5انگشت مشخص شده خود را دو بار بر روی حسگر اثر انگشت بکشید تا
داده های بیومتریک اثر انگشت شما ایجاد شود.
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 1	-6و  2به رنگ آبی درمی آید که نشان می دهد اثر انگشت شما با
موفقیت ثبت شده است .برای ادامه بر روی ( Nextبعدی) کلیک کنید.

	7رمز عبور کلید بوت خود را در پنجره بعد ایجاد کنید تا روش پشتیبان
دسترسی به داده های بیومتریک اثر انگشت شما عمل کند.
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	-8بر روی ( Enableفعال سازی) کلیک کنید تا استفاده از داده های
بیومتریک اثر انگشت فعلی خود را برای ورود به سیستم فعال نمایید.

	-9سپس پنجره تنظیمات  ASUS FingerPrintظاهر می شود .می توانید
این پنجره را ببندید یا تنظیمات داده های اثر انگشت بیومتریک خود را
تغییر دهید.
توجه :برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پیکربندی تنظیمات داده های
بیومتریک اثر انگشت خود به بخش تنظیمات  ASUS FingerPrintدر این
دفترچه راهنما مراجعه کنید.
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تنظیمات ASUS FingerPrint
تنظیمات کلید بوت و داده های بیومتریک اثر انگشت را با استفاده از گزینه های پایه و
پیشرفته از بخش تنظیمات  ASUS FingerPrintپیکربندی کنید.

دسترسی به تنظیمات ASUS FingerPrint
پنجره تنظیمات  ASUS FingerPrintدرست پس از ایجاد داده های بیومتریک اثر
انگشت شما برای اولین بار ،ظاهر می شود .سپس می توانید به این پنجره و از طریق
راه اندازی برنامه  ASUS FingerPrintاز صفحه نمایش ( Startشروع) دسترسی
پیدا کنید.

( Basicپایه)
تنظیمات ( Basicپایه)  ASUS FingerPrintبه شما اجازه می دهد داده های بیومتریک
اثر انگشت فعلی خود را پیکربندی کنید ،داده های بیومتریک اثر انگشت بیشتری را اضافه
کرده و اطالعات کلید بوت را تغییر دهید .همچنین وضعیت فعلی حسگر اثر انگشت کامپیوتر
نوت بوک را به شما نشان می دهد.
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( Advancedپیشرفته)
تنظیمات ( Advancedپیشرفته)  ASUS FingerPrintبه شما اجازه می دهد گزینه
های قفل را در صورت تشخیص اشتباه بودن رمز عبور یا اثر انگشت تنظیم کنید ،از
اطالعات حساب خود پشتیبان تهیه کرده و آنها را وارد کنید و سوابق اثر انگشت یا کلید
بوت را از سیستم خود حذف نمایید.
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ماژول پلت فرم امن ()TPM
 TPMیا ماژول پلت فرم امن یک دستگاه سخت افزاری امنیتی بر روی برد سیستم است
که کلید های تولید شده توسط کامپیوتر برای رمزگذاری را حفظ می کند .این راه حل مبتنی
بر سخت افزار بوده و می تواند به جلوگیری از حمالت هکرها برای ربودن کلمات عبور
و کلید های رمزگذاری مربوط به اطالعات حساس کمک کند.
ویژگی های امنیتی ارائه شده توسط  TPMدر داخل سیستم و توسط قابلیت های
رمزنگاری زیر برای هر  TPMمورد پشتیبانی قرار می گیرد:
•

هش کردن

•

تولید اعداد تصادفی

•

تولید کلید نامتقارن

•

رمزگذاری/رمزگشایی نامتقارن

هر  TPMجداگانه بر روی هر سیستم کامپیوتر منفرد دارای یک امضای منحصر به فرد
است که در طی فرآیند تولید سیلیکون مقداردهی می شود و در نتیجه موجب افزایش قابل
اعتماد بودن یا تأثیر امنیتی آن می شود .هر  TPMجداگانه باید قبل از آنکه به عنوان یک
دستگاه امنیتی مفید مورد استفاده قرار گیرد ،دارای یک مالک باشد.

کاربردهای TPM
 TPMبرای هر مشتری که عالقه مند است یک الیه امنیتی اضافه به سیستم کامپیوتری
خود اضافه کند ،مفید است TPM .هنگامی که به همراه یک بسته نرم افزار امنیتی اختیاری
ارائه شود ،می تواند موجب امنیت کلی سیستم شود ،دارای قابلیت های حفاظت از فایل بوده
و آن را در برابر مشکالت ناشی از ایمیل/نگرانی های حریم خصوصی محافظت می کند.
 TPMبه تأمین امنیت کمک می کند و میزان این امنیت از امنیت  BIOSسیستم ،سیستم
عامل ،یا هر برنامه ای غیر از  TPMبیشتر است.
توجه TPM :به طور پیش فرض غیر فعال است .از  BIOSبرای فعال کردن
این ویژگی استفاده کنید.
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فعال کردن ( TPM Supportپشتیبانی )TPM
را در حین تست
کامپیوتر نوت بوک خود را مجدداً راه اندازی کنید سپس
 POSTفشار دهید .گزینه ( TPM Supportپشتیبانی  )TPMرا بر روی
[( ]Enableفعال) تنظیم کنید و این کار را در تنظیمات BIOS
( Advancedپیشرفته) > ( Trusted Computingکامپوتر امن) انجام دهید.
توجه :لطفا ً برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تست  POSTنگاه کنید به فصل
 :5بخش تست خودکار هنگام روشن شدن ( )POSTدر این دفترچه راهنما.
 (C) 2011 American Megatrends, Inc.یرادرب هخسن قح Aptio Setup Utility -

مهم! از عملکرد “( ”Backupپشتیبان گیری) یا “( ”Migrationانتقال) برای
تهیه نسخه پشتیبان از داده های امنیتی  TPMخود استفاده کنید.
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ASUSPRO Business Center
 ASUSPRO Business Centerنرم افزاری است که دارای برخی از قابلیت های
انحصاری برنامه های  ASUSو)Intel ® Small Business Advantage (SBA
برای بهبود مدیریت در هنگام استفاده از کامپیوتر نوت بوک جهت بهره وری کسب
و کار است.

دسترسی به ASUS Business Center
( Apps screenصفحه نمایش) را راه اندازی کرده و سپس بر روی نماد
 ASUSPRO Business Centerاز فهرست برنامه ها کلیک کنید.
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صفحه اصلی ASUSPRO Business Center
گزینه های منو

بر روی هر یک از این نماد ها کلیک کنید تا نرم افزار را راه اندازی نمایید.

122

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

گزینه های منو ASUSPRO Business Center
( Login/Logoutورود/خروج از سیستم) -این گزینه به شما اجازه می دهد با
استفاده از رمز عبور  ASUSPRO Business Centerخود وارد ASUSPRO
 Business Centerشده یا از آن خارج شوید.
( Homeصفحه اصلی)  -این گزینه به شما اجازه می دهد به صفحه اصلی
 ASUSPRO Business Centerبرگردید.
( Alert Centerمرکز هشدار)  -این گزینه به شما اجازه می دهد فهرست هشدار های
فرستاده شده به کامپیوتر نوت بوک خود را مشاهده کنید.
( Settingsتنظیمات)  -این گزینه به شما اجازه می دهد به پیکربندی تنظیمات رمز
عبور بپردازید ،تنظیمات ارسال ایمیل و تنظیمات صادر کردن/وارد کردن را انجام دهید.
( Updateبه روز رسانی)  -این گزینه به شما اجازه می دهد به روز رسانی های
موجود برای  ASUSPRO Business Centerرا بررسی نمایید.
( Aboutدرباره)  -این گزینه حاوی اطالعات مهمی در مورد ASUSPRO
 Business Centerاست مانند تاریخ حق نسخه برداری و شماره نسخه برنامه.
( Contactتماس)  -این گزینه پیوندهایی را نشان می دهد که می توانید با استفاده از
آنها در مورد نرم افزار با  ASUSتماس بگیرید.
( Helpراهنما)  -این گزینه به شما اطالعات دقیقی در مورد
) Intel® Small Business Advantage (SBAو کاربردهای آن می دهد.
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برنامه های ASUSPRO Business Center

USB Blocker

این نرم افزار به شما اجازه می دهد دستگاه های  USBکه مجاز به دسترسی به
کامپیوتر نوت بوک شما هستند را محدود کنید .با استفاده از این برنامه می توانید
از دسترسی های غیرمجاز انواع دستگاه های  USBکه در زیر آمده است به
کامپیوتر نوت بوک خود جلوگیری نمایید :صوتی/تصویری ،سرگرمی ،ذخیره
سازی ،اداری و غیره.

Software Monitor
این نرم افزار به شما اجازه می دهد اقدام به نظارت بر برنامه های دیگر مربوط به
امنیت سیستم خود نمایید تا در صورت توقف اجرای آنها هشداری دریافت کنید.
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Health Center
این نرم افزار به شما اجازه می دهد کارهای نگهداری را جهت حفظ عملکرد
سیستم برنامه ریزی کنید .همچنین به شما اجازه می دهد در هنگام دریافت هشدار
توسط کامپیوتر نوت بوک خود ،اعالن های ایمیل را به صورت پیام های بالونی
یا به صورت فرستاده شده به سینی سیستم ® Windowsدریافت نمایید.

Data Backup and Restore
این نرم افزار به شما اجازه می دهد بر اساس یک برنامه از پیش تعریف شده
به صورت خودکار اقدام به تهیه نسخه پشتیبان از داده های مشخص نمایید .این
فرآیند پشتیبان گیری به صورت خودکار در پس زمینه اجرا می شود حتی در
حالی که دارید از کامپیوتر نوت بوک خود استفاده می کنید.
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فصل :6
ارتقای کامپیوتر نوت بوک شما
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نصب درایو هارد دیسک
اگر الزم است یک  HDDجدید (درایو هارد دیسک) بر روی کامپیوتر نوت بوک خود
نصب کنید ،به مراحل زیر مراجعه نمایید.
مهم! هارد دیسک را از فروشنده مجاز این کامپیوتر نوت بوک خریداری کنید تا نسبت به
حداکثر سازگاری و پایداری آن اطمینان داشته باشید.

هشدار! قبل از خارج کردن محفظه ،تمام لوازم جانبی متصل شده ،خطوط تلفن یا خطوط
مخابراتی و رابط برق (مانند منبع تغذیه خارجی ،مجموعه باتری ،و غیره) را قطع کنید.

تذكرها:
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•

ممکن است ظاهر قسمت پایین و هارد دیسک کامپیوتر نوت بوک شما برحسب مدل
متفاوت باشد ،اما فرآیند نصب هارد دیسک تفاوتی ندارد.

•

توصیه می شود هارد دیسک را تحت نظارت یک شخص حرفه ای تعویض کنید.
همچنین می توانید برای دریافت کمک بیشتر به یک مرکز خدمات مجاز مراجعه
نمایید.
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الف -پیچ درپوش محفظه کامپیوتر نوت بوک خود را شل کنید.

ب-

درپوش محفظه را بیرون بکشید و آن را به طور کامل از کامپیوتر نوت بوک
خود خارج کنید.
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پ-

پیچ های نگهدارنده فضای هارد دیسک به محفظه را باز کنید.

فضای هارد دیسک
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ت-

(اختیاری) اگر در حال حاضر یک هارد دیسک در کامپیوتر نوت بوک شما
نصب شده است ،طبق تصویر زیر فضای هارد دیسک را از پورت هارد دیسک
جدا کنید.
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ث-

از زبانه فضای هارد دیسک برای بیرون کشیدن آن از محفظه استفاده کنید.

زبانه
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ج-

(اختیاری) اگر در حال حاضر هارد دیسکی در فضای هارد دیسک قرار گرفته
است ،با استفاده از مراحل زیر هارد دیسک قدیمی را خارج کنید:
-1

تمام پیچ های کناره های فضای هارد دیسک را باز کنید.

-2

هارد دیسک قدیمی را از فضای هارد دیسک باز کرده و طبق تصویر زیر
آن را بر روی یک سطح صاف و خشک و طوری قرار دهید که PCB
(برد مدار چاپی) آن رو به باال باشد.
فضای هارد دیسک

هارد دیسک قدیمی
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چ-

هارد دیسک جدید را طوری قرار دهید که با ( PCBبرد مدار چاپی) آن رو به
فضای هارد دیسک باشد .مطمئن شوید که رابط های پورت هارد دیسک در هیچ
یک از قسمت های هارد دیسک گیر نکرده باشد.

ح-

هارد دیسک را با پیچ هایی که قبالً باز کرده بودید دوباره ببندید و محکم نمایید.

فضای هارد دیسک

هارد دیسک جدید
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خ-

فضای هارد دیسک را در جای خود در محفظه قرار دهید ،به طوری که رابط
هارد دیسک با پورت هارد دیسک کامپیوتر نوت بوک تراز باشد .فضای هارد
دیسک را فشار دهید تا زمانی که به کامپیوتر نوت بوک متصل شود.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

135

د-
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فضای هارد دیسک را با پیچ هایی که قبالً باز کرده بودید ،محکم کنید.
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ذ-

درپوش محفظه را تنظیم کرده و جاگذاری نمایید.

ر-

درپوش را با پیچ هایی که قبالً باز کرده بودید دوباره ببندید و محکم نمایید.
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نصب ماژول حافظه با دسترسی تصادفی
ظرفیت حافظه کامپیوتر نوت بوک خود را با نصب یک ( RAMحافظه با دسترسی
تصادفی) در قسمت ماژول حافظه ارتقا دهید.
مراحل زیر به شما نشان می دهد که چگونه یک ماژول  RAMرا در کامپیوتر نوت
بوک خود نصب کنید:
مهم! ماژول  RAMرا از فروشنده مجاز این کامپیوتر نوت بوک خریداری کنید تا نسبت به
حداکثر سازگاری و پایداری آن اطمینان داشته باشید.

هشدار! قبل از خارج کردن محفظه ،تمام لوازم جانبی متصل شده ،خطوط تلفن یا خطوط
مخابراتی و رابط برق (مانند منبع تغذیه خارجی ،مجموعه باتری ،و غیره) را قطع کنید.

تذكرها:
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•

ممکن است ظاهر قسمت پایین و ماژول  RAMکامپیوتر نوت بوک شما برحسب
مدل متفاوت باشد ،اما فرآیند نصب ماژول تفاوتی ندارد.

•

توصیه می شود ماژول  RAMرا تحت نظارت یک شخص حرفه ای نصب کنید.
همچنین می توانید برای دریافت کمک بیشتر به یک مرکز خدمات مجاز
مراجعه نمایید.
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الف -پیچ درپوش محفظه کامپیوتر نوت بوک خود را شل کنید.

ب-

درپوش محفظه را بیرون بکشید و آن را به طور کامل از کامپیوتر نوت بوک
خود خارج کنید.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

139

پ-

ماژول  RAMرا با شکاف ماژول  RAMتنظیم کرده و آن را وارد نمایید.

ت-

ماژول  RAMرا به پایین فشار دهید تا زمانی که با صدای تق در جای خود
قرار گیرد
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ث-

درپوش محفظه را تنظیم کرده و جاگذاری نمایید.

ج-

درپوش را با پیچ هایی که قبالً باز کرده بودید دوباره ببندید و محکم نمایید.
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نصب کردن کارت M.2
در هنگام نصب کارت  M.2در کامپیوتر نوت بوک خود به مراحل زیر مراجعه کنید.
مهم! کارت  M.2را از فروشنده مجاز این کامپیوتر نوت بوک خریداری کنید تا نسبت به
حداکثر سازگاری و پایداری آن اطمینان داشته باشید.

هشدار! قبل از خارج کردن محفظه ،تمام لوازم جانبی متصل شده ،خطوط تلفن یا خطوط
مخابراتی و رابط برق (مانند منبع تغذیه خارجی ،مجموعه باتری ،و غیره) را قطع کنید.

تذكرها:
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•

ممکن است ظاهر قسمت پایین و کارت  M.2کامپیوتر نوت بوک شما برحسب
مدل متفاوت باشد ،اما فرآیند نصب ماژول تفاوتی ندارد.

•

توصیه می شود کارت  M.2را تحت نظارت یک شخص حرفه ای نصب کنید .همچنین
می توانید برای دریافت کمک بیشتر به یک مرکز خدمات مجاز مراجعه نمایید.
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الف -پیچ درپوش محفظه کامپیوتر نوت بوک خود را شل کنید.

ب-

درپوش محفظه را بیرون بکشید و آن را به طور کامل از کامپیوتر نوت بوک
خود خارج کنید.
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پ-

کارت  M.2را با شکاف ماژول کارت تنظیم کرده و آن را وارد نمایید.

ت-

کارت  M.2را با استفاده از پیچ ارائه شده در جای خود محکم کنید.
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ث-

درپوش محفظه را تنظیم کرده و جاگذاری نمایید.

ج-

درپوش را با پیچ هایی که قبالً باز کرده بودید دوباره ببندید و محکم نمایید.
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استفاده از شکاف ماژول
کامپیوتر نوت بوک شما دارای یک شکاف ماژول است که به شما اجازه می دهد هر یک
از موارد زیر را جهت ارتقاء در آن نصب کنید :یک درایو دیسک نوری ،یک درایو هارد
دیسک  (HDD) 2.5اینچ در  7میلی متر/درایو حالت جامد ( ،)SSDیا یک مجموعه
باتری لیتیوم یون ثانویه.
مراحل زیر به شما نشان می دهد که چگونه این اقالم جداشدنی را در شکاف ماژول کامپیوتر
نوت بوک خود نصب کنید.
مهم! به یک مرکز خدمات یا فروشنده مجاز مراجعه کنید تا اطالعاتی را در مورد
ارتقای ماژول های کامپیوتر نوت بوک خود کسب نمایید .این ماژول ها را از فروشنده
مجاز این کامپیوتر نوت بوک خریداری کنید تا نسبت به حداکثر سازگاری و پایداری
آنها اطمینان داشته باشید.

توجه :ممکن است ظاهر قسمت پایین و ماژول کامپیوتر نوت بوک شما برحسب مدل
متفاوت باشد ،اما فرآیند نصب تفاوتی ندارد.
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نصب درایو دیسک نوری جداشدنی یا ماژول باتری
هشدار! هیچ یک از قطعات را درایو دیسک نوری جداشدنی یا مجموعه باتری
ثانویه جدا نکنید .اگر با هرگونه مشکلی در خصوص این ماژول مواجه شدید ،با
یک مرکز خدمات یا فروشنده مجاز مشورت کنید.

تذكرها:
•	درایو دیسک نوری جداشدنی تنها در به همراه برخی از مدل ها ارائه می شود .برای
خرید درایوهای دیسک جداشدنی سازگار برای کامپیوتر نوت بوک خود به یک مرکز
خدمات یا فروشنده مجاز مراجعه کنید.
•	مجموعه باتری ثانویه از جمله لوازم جانبی اختیاری برای کامپیوتر نوت بوک شما
است .برای خرید مجموعه باتری جداشدنی سازگار برای کامپیوتر نوت بوک خود به
یک مرکز خدمات یا فروشنده مجاز مراجعه کنید.

-1

کامپیوتر نوت بوک خود را خاموش کرده و تمام کابل ها و لوازم جانبی
دیگر را جدا کنید.

-2

کامپیوتر نوت بوک خود را روی یک سطح صاف ،تمیز و پایدار قرار دهید به
طوری که سمت پایین آن رو به باال باشد.

-3

قفل ماژول فنری ( )Aرا لغزانده و نگهدارید و سپس زبانه ماژول ( )Bرا در
جهت فلش ها هل دهید تا ماژول فعلی از شکاف آزاد شود.
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-4

به آرامی ماژول فعلی را از شکاف بیرون بیاورید.

-5

ماژول درایو دیسک نوری یا مجموعه باتری ثانویه را وارد شکاف ماژول کرده
سپس به آرامی آن را فشار دهید تا زمانی که قفل ماژول فنری و زبانه ماژول با
صدای تق در جای خود قرار گیرد.
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نصب یک ماژول درایو هارد دیسک ( )HDDیا درایو
حالت جامد ()SSD
ظرفیت حافظه کامپیوتر نوت بوک خود را با نصب یک ماژول  2.5اینچ  7میلی
متری  HDDیا  SSDارتقا دهید .مراحل زیر به شما نشان می دهد که چگونه ماژول
جداشدنی  HDD/SSDرا در کامپیوتر نوت بوک خود نصب یا تعویض کنید.
هشدار! هیچ یک از قطعات  HDDیا  SSDخود را جدا نکنید .اگر با هرگونه مشکلی در
خصوص درایو خود مواجه شدید ،با یک مرکز خدمات یا فروشنده مجاز مشورت کنید.

مهم! هارد دیسک یا  SSDرا از فروشنده مجاز این کامپیوتر نوت بوک خریداری کنید
تا نسبت به حداکثر سازگاری و پایداری آن اطمینان داشته باشید .همچنین می توانید برای
دریافت کمک بیشتر به یک مرکز خدمات مجاز مراجعه نمایید.

توجه :ممکن است ظاهر قسمت پایین کامپیوتر نوت بوک شما برحسب مدل متفاوت باشد ،اما
فرآیند نصب تفاوتی ندارد.

-1

کامپیوتر نوت بوک خود را خاموش کرده و تمام کابل ها و لوازم جانبی دیگر را
جدا کنید.

-2

کامپیوتر نوت بوک خود را روی یک سطح صاف ،تمیز و پایدار قرار دهید به
طوری که سمت پایین آن رو به باال باشد.
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-3

قفل ماژول فنری ( )Aرا لغزانده و نگهدارید و سپس زبانه ماژول ( )Bرا در
جهت فلش ها هل دهید تا ماژول فعلی از شکاف آزاد شود.

-4

به آرامی ماژول فعلی را از شکاف بیرون بیاورید.
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توجه :اگر  HDDیا  SSDخریداری شده توسط شما دارای فضای ماژول مختص
به خود است ،برای مشاهده جزئیات نصب به دفترچه راهنمای کاربر مخصوص
آن مراجعه کنید .روش های زیر تنها در مورد فضاهای ماژول  ASUSبرای این
کامپیوتر نوت بوک کاربرد دارد.

-5

فضای ماژول را به سمت دیگر بچرخانید تا محفظه فضای ماژول باز شود .اگر
در حال حاضر فضای ماژول شما دارای یک  HDDیا  SSDاست ،به مرحله
 6بروید .در غیر این صورت می توانید به مرحله  7بروید.

محفظه

-6

با دقت اسالید هارد دیسک یا  SSDقدیمی را از رابط درایو بیرون بکشید و
سپس آن را از فضای ماژول خارج نمایید.
هارد دیسک یا  SSDقدیمی

رابط درایو

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک
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-7

با دقت هارد دیسک یا  SSDجدید را در فضای ماژول قرار داده و
سپس آن را به سمت رابط درایو بلغزانید.
هارد دیسک یا  SSDجدید

رابط درایو

-8
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محفظه فضای ماژول را در جای خود بگذارید تا هارد دیسک یا  SSDجدید در
جای خود محکم شود.
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-9

فضای ماژول را وارد شکاف ماژول کرده سپس به آرامی آن را فشار دهید تا
زمانی که قفل ماژول فنری و زبانه ماژول با صدای تق در جای خود قرار گیرد.
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نکاتی مفید برای کامپیوتر نوت بوک شما
در اینجا برای کمک به شما جهت استفاده بهینه از کامپیوتر نوت بوک تان ،حفظ عملکرد
سیستم و اطمینان از اینکه ایمنی تمام اطالعات حفظ شود ،نکات مفیدی آمده است که می
توانید از آنها استفاده کنید:
•

به صورت دوره ای ® Windowsرا به روز رسانی کنید تا اطمینان
حاصل نمایید که برنامه های شما از آخرین تنظیمات امنیتی بهره
مند باشند.

•

از  ASUS Live Updateبرای به روز رسانی برنامه ها ،درایور ها
و ابزارهای مفید مختص  ASUSدر کامپیوتر نوت بوک خود استفاده
نمایید .برای کسب اطالعات بیشتر به برنامه  ASUS Tutorنصب شده
در کامپیوتر نوت بوک خود مراجعه کنید.

•

از یک نرم افزار آنتی ویروس برای محافظت از اطالعات خود استفاده کرده و
آن را نیز به روز نگهدارید.

•

از خاموش کردن اجباری برای خاموش کردن کامپیوتر نوت بوک خود استفاده
نکنید مگر در موارد مطلقا ً ضروری.

•

همیشه از داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید و حتما ً نسخه پشتیبان داده ها را
در یک دیسک ذخیره سازی خارجی ایجاد کنید.

•

از استفاده از کامپیوتر نوت بوک خود در درجه حرارت بسیار باال خودداری
کنید .اگر نمی خواهید از کامپیوتر نوت بوک خود برای یک دوره زمانی طوالنی
(حداقل یک ماه) استفاده کنید ،توصیه می کنیم که اگر باتری جداشدنی است ،آن
را بیرون بیاورید.

•

قبل از راه اندازی مجدد کامپیوتر نوت بوک خود ،تمام دستگاه های خارجی را
از آن جدا کرده و نسبت به داشتن موارد زیر اطمینان حاصل کنید:
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-

شماره سلایر سیستم عامل و سایر برنامه های نصب شده

-

داده های پشتیبان گیری شده

-

شناسه و رمز عبور ورود به سیستم

-

اطالعات اتصال اینترنت
دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

سؤاالت متداول سخت افزار
-1

وقتی کامپیوتر نوت بوک خود را روشن می کنم یک نقطه سیاه یا گاهی اوقات
یک نقطه رنگی بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود .چه کار باید کنم؟
اگر چه این نقاط به طور معمول بر روی صفحه نمایش ظاهر می شوند ،اما بر
سیستم شما تأثیری نمی گذارند .اگر این مسئله ادامه دارد و بر روی عملکرد
سیستم تأثیر می گذارید ،با یک مرکز خدمات مجاز  ASUSمشورت کنید.

-2

صفحه نمایش من دارای رنگ ها و روشنایی غیریکنواختی است .چگونه می
توانم این مشکل را حل کنم؟
رنگ و روشنایی صفحه نمایش ممکن است تحت تأثیر زاویه و موقعیت فعلی
کامپیوتر نوت بوک شما قرار گرفته باشد .ممکن است میزان روشنایی و تنالیته
رنگ کامپیوتر نوت بوک شما بسته به مدل متفاوت باشد .شما می توانید از کلید
های عملکردی یا تنظیمات صفحه نمایش در سیستم عامل خود برای تنظیم ظاهر
صفحه نمایش خود استفاده کنید.

-3

چطور می توانم عمر باتری نوت بوک کامپیوتر خود را به حداکثر برسانم؟
می توانید هر یک از کارهای زیر را انجام دهید:
•

از کلید های عملکردی برای تنظیم روشنایی صفحه نمایش استفاده کنید.

•

اگر از اتصال  Wi-Fiاستفاده نمی کنید ،سیستم خود را به
( Airplane modeحالت پرواز) دربیاورید.

•

دستگاه های  USBکه مورد استفاده نیستند را جدا کنید.

•

برنامه های بدون استفاده به ویژه آنهایی که بخش زیادی از حافظه سیستم
را اشغال می کنند را ببندید.
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-4

-5

نشانگر شارژ باتری من روشن نمی شود .مشکل چیست؟
•

بررسی کنید که آیا آداپتور برق یا مجموعه باتری به درستی وصل شده
است یا خیر .همچنین می توانید آداپتور یا مجموعه باتری را جدا کنید،
یک دقیقه صبر کنید و سپس آنها را دوباره به به پریز برق و کامپیوتر
نوت بوک خود متصل نمایید.

•

اگر مشکل همچنان پابرجا است ،با مرکز خدمات  ASUSدر منطقه خود
تماس گرفته و کمک بخواهید.

چرا صفحه لمسی من کار نمی کند؟
•
•

-6

را فشار دهید تا صفحه لمسی خود را فعال نمایید.
بررسی کنید که آیا  ASUS Smart Gestureدر حین اتصال به
دستگاه اشاره گر خارجی بر روی غیرفعال کردن صفحه لمسی تنظیم شده
است یا خیر.

وقتی فایل های صوتی و تصویری را پخش می کنم ،صدایی از بلندگو های
کامپیوتر نوت بوک خود نمی شنوم ،چرا؟
می توانید هر یک از کارهای زیر را انجام دهید:
•

-7

را فشار دهید تا میزان صدای بلندگو را افزایش دهید.

•

بررسی کنید که آیا بلندگوها بر روی حالت بی صدا تنظیم شده اند یا خیر.

•

بررسی کنید که آیا جک هدفون به کامپیوتر نوت بوک شما متصل است یا
خیر و آن را خارج کنید.

اگر آداپتور برق کامپیوتر نوت بوک من گم شود یا باتری من دیگر کار نکند،
باید چه کار کنم؟
با مرکز خدمات  ASUSدر منطقه خود تماس گرفته و کمک بخواهید.
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-8

چرا با اینکه هدفون خود را به پورت جک سمت راست وصل کرده ام ،باز هم
صدا از بلندگوهای کامپیوتر نوت بوک من پخش می شود؟
به ( Control Panelکنترل پنل)> ( Hardware and Soundسخت
افزار و صدا) بروید و سپس به ( Audio Managerمدیر صوتی) دسترسی
پیدا کنید تا تنظیمات آن را پیکربندی کنید.

-9

کلیدهای کامپیوتر نوت بوک من به درستی زده نمی شود ،زیرا مکان نمای من
دائم در حال حرکت است .چه کار باید کنم؟
اطمینان حاصل کنید که در حالی که با صفحه کلید خود تایپ می کنید ،هیچ چیزی
به طور اتفاقی بر روی صفحه لمسی شما قرار نگرفته باشد .همچنین می توانید
صفحه لمسی خود را با فشار دادن

-10

غیر فعال کنید.

صفحه لمسی کامپیوتر نوت بوک من کار نمی کند .چه کار باید کنم؟
می توانید هر یک از کارهای زیر را انجام دهید:
•

•
-11

بررسی کنید که آیا  ASUS Smart Gestureبه خاطر اتصال یک دستگاه
اشاره گر خارجی به کامپیوتر نوت بوک شما بر روی حالت غیرفعال تنظیم
نشده باشد .اگر پاسخ مثبت است ،این عملکرد را غیرفعال کنید.
را فشار دهید.

در هنگام فشار دادن کلیدهای “ ”U“ ،”Iو “ ”Oصفحه کلید ،بر روی صفحه
نمایش به جای نشان داده شدن حروف ،اعداد نشان داده می شوند .چگونه می
توانم این وضع را تغییر دهم؟
(در برخی مدل ها) را بر روی کامپیوتر
یا
کلید
نوت بوک خود فشار دهید تا این ویژگی خاموش شود و از کلیدهای گفته شده
برای وارد کردن حروف استفاده کنید.

-12

از کجا بدانم سیستم من در حال کار است؟
دکمه روشن/خاموش را فشار داده و به مدت دو ( )2ثانیه نگهدارید تا نشانگر
 LEDدکمه روشن/خاموش پنج بار چشمک زده و نشانگر  LEDدوربین یک بار
چشمک بزند.
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سؤاالت متداول نرم افزار
-1

هنگامی که کامپیوتر نوت بوک خود را روشن می کنم ،چراغ های نشانگر برق
روشن است اما هیچ چیزی بر روی صفحه نمایش من ظاهر نمی شود .چطور
می توانم این مشکل را حل کنم؟
می توانید هر یک از کارهای زیر را انجام دهید:

-2

•

کامپیوتر نوت بوک خود را با فشار دادن دکمه روشن/خاموش به مدت
حدود ده ( )10ثانیه به اجبار خاموش کنید .بررسی کنید که آیا آداپتور برق
و مجموعه باتری به طور صحیح وارد شده است یا خیر ،سپس کامپیوتر
نوت بوک خود را روشن کنید.

•

اگر مشکل همچنان پابرجا است ،با مرکز خدمات  ASUSدر منطقه خود
تماس گرفته و کمک بخواهید.

وقتی صفحه نمایش من پیام زیرا را نشان می دهد ،چه کار باید کنم:
“( Remove disks or other mediaدیسک ها یا سایر رسانه ها را
بیرون بیاورید( Press any key to restart .).یک کلید را برای راه
اندازی مجدد فشار دهید ”.).؟
می توانید هر یک از کارهای زیر را انجام دهید:

-3

•

تمام دستگاه های  USBمتصل شده را جدا کرده و سپس کامپیوتر نوت
بوک خود را مجدداً راه اندازی کنید.

•

اگر مشکل هنوز پابرجاست ،ممکن است کامپیوتر نوت بوک شما مشکلی
در خصوص حافظه ذخیره سازی خود داشته باشد .با مرکز خدمات
 ASUSدر منطقه خود تماس گرفته و کمک بخواهید.

کامپیوتر نوت بوک کندتر از حد معمول بوت می شود و سیستم عامل من دچار
تأخیر است .چگونه می توانم این مشکل را حل کنم؟
برنامه هایی که به تازگی نصب کرده اید یا در سیستم عامل شما وجود نداشته
است را حذف کنید ،سپس سیستم خود را مجدداً راه اندازی کنید.
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کامپیوتر نوت بوک من بوت نمی شود .چگونه می توانم این مشکل را حل کنم؟
می توانید هر یک از کارهای زیر را انجام دهید:

-5

•

تمام دستگاه های متصل به کامپیوتر نوت بوک خود را جدا کرده و سپس
سیستم را مجدداً راه اندازی کنید.

•

در هنگام روشن شدن کلید  F9را فشار دهید .هنگامی که کامپیوتر نوت بوک
شما وارد ( Troubleshootingعیب یابی) شد( Refresh ،ریفرس)
یا ( Reset your PCتنظیم مجدد کامپیوتر) را انتخاب کنید.

•

اگر مشکل همچنان پابرجا است ،با مرکز خدمات  ASUSدر منطقه خود
تماس گرفته و کمک بخواهید.

چرا کامپیوتر نوت بوک من از حالت خواب بیدار نمی شود؟
•

الزم است دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا آخرین حالت کاری از سر
گرفته شود.

•

ممکن است سیستم شارژ باتری را به طور کامل مصرف کرده باشد .آداپتور
برق را به کامپیوتر نوت بوک خود وصل کرده و آن را به پریز برق متصل
نمایید ،سپس دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.
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اطالعات درایو DVD-ROM
(در برخی مدل ها)
درایو  DVD-ROMبه شما اجازه می دهد نسبت به مشاهده و ایجاد  CDو  DVDمختص به خود
اقدام نمایید .شما می توانید یک نرم افزار اختیاری مشاهده کننده  DVDرا برای مشاهده عناوین DVD
خریداری کنید.

اطالعات پخش منطقه ای
پخش عناوین فیلم های  DVDمستلزم رمزگشایی محتوای ویدئویی  ،MPEG2محتوای صوتی AC3
دیجیتال و رمزگشایی محتوای محافظت شده با  CSSاست( CSS .که گاهی اوقات به آن محافظ در
برابر کپی کردن نیز گفته می شود) نامی است که به این طرح حفاظت از محتوا داده شده که توسط صنعت
تصاویر متحرک برای برآوردن نیاز به محافظت در برابر کپی کردن غیر قانونی محتوا پذیرفته شده است.
اگرچه قواعد طراحی تحمیل شده بر مجوز  CSSبسیار زیاد است ،یکی از این قوانین که اهمیت زیادی
دارد محدودیت پخش بر روی محتوای منطقه ای است .به منظور تسهیل انتشار فیلم از نظر جغرافیایی،
عناوین فیلم های  DVDبرای مناطق جغرافیایی خاصی منتشر می شود که در “تعاریف منطقه” در زیر
تعریف شده است .قوانین حق نسخه برداری مستلزم آن است که تمام فیلم های  DVDبه یک منطقه
خاص (معموالً منطقه ای که در آن به فروش رسیده و کدگذاری شده اند) محدود گردند .هرچند ممکن
است محتوای فیلم  DVDبرای مناطق متعددی منتشر شود ،اما قواعد طراحی  CSSالزام دارد که هر
سیستمی که قادر به پخش محتوای  CSSرمزگذاری شده است تنها باید قادر به پخش یک منطقه باشد.
مهم! تعیین منطقه را می توان تا پنج بار و با استفاده از نرم افزار مشاهده کننده تغییر داد ،نرم افزار مذکور
پس آن تنها می تواند فیلم  DVDرا برای آخرین منطقه تعیین شده پخش نماید .تغییر کد منطقه پس از این دوره
نیازمند انجام تنظیم مجدد کارخانه است که مورد پوشش گارانتی قرار نمی گیرد .اگر تمایلی به انجام تنظیم
مجدد وجود داشته باشد ،هزینه های حمل و نقل و تنظیم مجدد بر عهده کاربر است.
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تعریف مناطق
منطقه 1
کانادا ،ایاالت متحده ،قلمرو ایاالت متحده
منطقه 2
چک ،مصر ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،کشورهای حاشیه خلیج فارس ،مجارستان ،ایسلند ،ایران ،عراق،
ایرلند ،ایتالیا ،ژاپن ،هلند ،نروژ ،لهستان ،پرتغال ،عربستان سعودی ،اسکاتلند ،آفریقای جنوبی ،اسپانیا،
سوئد ،سوئیس ،سوریه  ،ترکیه ،انگلستان ،یونان ،جمهوری های یوگسالوی سابق ،اسلواکی
منطقه 3
برمه ،اندونزی ،کره جنوبی ،مالزی ،فیلیپین ،سنگاپور ،تایوان ،تایلند ،ویتنام
منطقه 4
استرالیا ،کارائیب (به جز قلمروهای ایاالت متحده) ،آمریکای مرکزی ،نیوزیلند ،جزایر اقیانوس آرام،
آمریکای جنوبی
منطقه 5
کشورهای مستقل مشترک المنافع ،هند ،پاکستان ،سایر کشورهای آفریقایی ،روسیه ،کره شمالی
منطقه 6
چین
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اطالعات درایو Blu-ray ROM
(در برخی مدل ها)
درایو  Blu-ray ROMبه شما اجازه می دهد فیلم ها و دیگر فرمت های فایل های دیسک مانند
 DVDو  CDرا با کیفیت باال ( )HDمشاهده کنید.

تعریف مناطق
منطقه الف
کشورهای آمریکای شمالی ،مرکزی و جنوبی و قلمروهای آنها؛ تایوان ،هنگ کنگ ،ماکائو ،ژاپن،
کره (جنوبی و شمالی) ،کشورهای جنوب شرق آسیا و قلمروهای آنها.
منطقه ب
کشورهای اروپا ،آفریقا و جنوب غرب آسیا و قلمرو های آنها؛ استرالیا و نیوزیلند.
منطقه ج
کشورهای آسیایی مرکزی ،جنوب آسیا ،اروپای شرقی و سرزمین های آنها؛ چین و مغولستان.
توجه :به وب سایت دیسک  Blu-rayبه نشانی
 www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspxمراجعه کنید
تا اطالعات بیشتری کسب نمایید.

مطابقت مودم داخلی
کامپیوترهای شخصی نوت بوک دارای مودم های داخلی با استاندارد ( JATEژاپن)FCC ،
(آمریکا ،کانادا ،کره ،تایوان) ،و  CTR21مطابقت دارند .مودم های داخلی بر اساس تصمیم شورای
 EC/98/482برای اتصال تک ترمینال سراسر اروپا به شبکه تلفن سوئیچی عمومی ()PSTN
مورد تأیید قرار گرفته اند .با این حال با توجه به تفاوت های بین  PSTNارائه شده در کشورهای
مختلف ،این تأیید به خودی خود موفقیت آمیز بودن بی قید و شرط کار با آن را در هر نقطه از شبکه
 PSTNتضمین نمی کند .در صورت بروز مشکل باید در وهله اول با تأمین کننده تجهیزات خود
تماس بگیرید.
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کلیات
در  4آگوست  1998تصمیم گیری شورای اروپا در مورد  CTR 21شده است در مجله رسمی EC
منتشر شد CTR 21 .همه تجهیزات ترمینال غیر صوتی با شماره گیری  DTMFرا شامل می شود
که برای اتصال به  PSTNآنالوگ (شبکه تلفن سوئیچی عمومی) در نظر گرفته شده است.
( CTR 21مقررات فنی مشترک) برای نیازهای وابستگی برای اتصال شبکه تلفن سوئیچی عمومی
آنالوگ متشکل از تجهیزات ترمینال است (به استثنای تجهیزات ترمینال که خدمات از تلفن صوتی
پشتیبانی می کند) که در آن آدرس دهی شبکه (در صورت وجود) با استفاده از سیگنالینگ دوتنه چند
فرکانسی انجام می شود.

اعالمیه سازگاری شبکه
این بیانیه باید توسط تولیدکننده به فرد مطلع شونده و فروشنده اعالم شود“ :این بیانیه شامل شبکه
هایی است که تجهیزات برای کار با آنها طراحی شده است و هر شبکه ای که ممکن است تجهیزات
مشکالتی برای کار با آنها داشته باشد”.
این بیانیه باید توسط تولیدکننده به کاربر اعالم شود“ :این بیانیه شامل شبکه هایی است که تجهیزات
برای کار با آنها طراحی شده است و هر شبکه ای که ممکن است تجهیزات مشکالتی برای کار با
آنها داشته باشد .تولید کننده همچنین باید بیانیه ای را ارائه کند که مشخص سازد سازگاری با شبکه به
تنظیمات سوئیچ فیزیکی و نرم افزار وابسته است .همچنین به کاربر توصیه می کند در صورت تمایل
به استفاده از تجهیزات در یک شبکه دیگر با فروشنده تماس بگیرد”.
تا به حال امروز فرد مطلع شونده یعنی  CETECOMچندین مصوبه در کل اروپا را با استفاده از
 CTR 21صادر نموده است .نتایج به دست آمده از این کار نخستین مودم های اروپا است که در هر
کشور اروپایی نیازی به مصوبات قانونی ندارد.

تجهیزات غیر صوتی
دستگاه های پیغام گیر و تلفن های بلندگو و همچنین مودم ،دستگاه های فکس ،شماره گیرهای خودکار
و سیستم های هشدار از این جمله هستند .تجهیزاتی که در آن کیفیت نهایی گفتار توسط مقررات کنترل
می شود (به عنوان مثال تلفن گوشی و در برخی کشورها نیز تلفن های بی سیم) مستثنی شده است.
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این جدول کشورهایی را نشان می دهد که در حال حاضر از استاندارد
 CTR21تبعیت می کنند.
کشور
اتریش

1

کاربردی

تست های بیشتر

بله

خیر

بلژیک

بله

خیر

جمهوری چک

خیر

کاربرد ندارد

بله

بله

فنالند

بله

خیر

فرانسه

بله

خیر

آلمان

بله

خیر

یونان

بله

خیر

مجارستان

خیر

کاربرد ندارد

ایسلند

بله

خیر

ایرلند

بله

خیر

ایتالیا

در حال انتظار

در حال انتظار

اسرائیل

خیر

خیر

لیختن اشتاین

بله

خیر

لوکزامبورگ

بله

خیر

1

بله

بله

نروژ

بله

خیر

لهستان

خیر

کاربرد ندارد

پرتغال

خیر

کاربرد ندارد

اسپانیا

خیر

کاربرد ندارد

سوئد

بله

خیر

سوئیس

بله

خیر

بریتانیا

بله

خیر

دانمارک

1

هلند
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این اطالعات از  CETECOMکپی شده و بدون پذیرش مسئولیت آن ارائه شده است .در خصوص
به روز رسانی این جدول ،از http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
بازدید کنید
 1الزامات ملی تنها در صورتی اعمال می شود که تجهیزات از شماره گیری پالس استفاده کنند (تولید
کنندگان می توانند در راهنمای کاربر اعالم کنند که تجهیزات تنها برای پشتیبانی از سیگنالینگ
 DTMFدر نظر گرفته شده است که باعث می شود تست های اضافی غیر ضروری گردد).
در هلند انجام تست های اضافی برای اتصال سری و امکانات شناسه تماس گیرنده ضروری است.

بیانیه تداخل کمیته ارتباطات فدرال
این دستگاه از بخش  15قوانین  FCCتبعیت می کند .عملکرد دستگاه تحت دو شرط زیر است:
•

این وسیله نباید باعث ایجاد تداخل مضر شود.

•	این دستگاه باید هر گونه مداخله ای را بپذیرد؛ از جمله مداخله ای که باعث بروز
عملکرد ناخوشایند شود.
این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته و با محدودیت های دستگاه دیجیتال کالس  Bو همچنین بخش 15
از قوانین کمیته ارتباطات فدرال ( )FCCمطابقت دارد .محدودیت های عنوان شده برای ایجاد ایمنی
مناسب در برابر مداخله زیان بخش برای نصب خانگی وضع شده اند .این دستگاه می تواند انرژی فرکانس
رادیویی تولید کرده ،از آن استفاده کند و آن را منتشر کند ،و در صورتی که با توجه به دستورالعمل ها
نصب و استفاده نشود ،ممکن است تداخل مضری را در ارتباطات رادیویی ایجاد کند .با این حال ،ضمانتی
وجود ندارد که در صورت نصب درست هم مداخله صورت نگیرد .اگر این دستگاه موجب تداخل مضر
در دریافت رادیویی یا تلویزیونی شود که این حالت با روشن و خاموش کردن دستگاه قابل تشخیص
است ،بهتر است کاربر با استفاده از یک یا چندین روش عنوان شده در زیر تداخل را برطرف کند:
•

جهت آنتن دستگاه را عوض کنید یا در مکان دیگری قرار دهید.

•

فاصله بین دستگاه و گیرنده را بیشتر کنید.
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•

دستگاه را به یک پریز یا مدار متفاوت از پریز و مدار گیرنده وصل کنید.

•	برای راهنمایی ،با فروشنده یا یک فرد متخصص مجرب رادیو یا تلویزیون
مشورت کنید.
هشدار! استفاده از کابل برق دارای محافظ به منظور برآورده کردن محدودیت انتشار  FCCو برای
جلوگیری از تداخل در دریافت رادیو و تلویزیون در مجاورت الزامی است .ضروری است که تنها از سیم
برق عرضه می شود استفاده شود .تنها از کابل های برق دارای محافظ برای اتصال دستگاه های ورودی/
خروجی به این تجهیزات استفاده کنید .مراقب باشید زیرا تغییرات یا اصالحاتی كه مورد تأييد صريح افراد
مسئول سازگاری نباشد ،می تواند به باطل شدن اجازه كاربر برای كار كردن با دستگاه منجر شود.

(تجدید چاپ از کد مقررات فدرال شماره  ،47بخش  :Washington DC .1993 ،15.193دفتر
ثبت فدرال ،اداره آرشیو و مدارک ملی  ،دفتر چاپ دولت ایاالت متحده).

بیانیه احتیاط انتشار فرکانس رادیویی )FCC (RF
هشدار! هرگونه تغییرات یا اصالحاتی كه مورد تأييد صريح افراد مسئول سازگاری نباشد،
می تواند به باطل شدن اجازه كاربر برای كار كردن با دستگاه منجر شود“ .تولیدکننده اعالم
می نماید که این دستگاه به کانال های  1تا  11در فرکانس  2.4گیگاهرتز توسط سیستم عامل
مشخص و کنترل شده در ایاالت متحده آمریکا محدود می شود”.

این تجهیزات با حد قرار گرفتن در معرض پرتو  FCCبرای یک محیط کنترل نشده مطابقت
دارد .لطفا ً برای حفظ انطباق با الزامات مطابقت انتشار  ،FCC RFاز تماس مستقیم با آنتن
فرستنده در حین انتقال اجتناب کنید .کاربران نهایی باید از دستورالعمل های عملیاتی خاص
برای برآورده کردن انطباق انتشار  RFپیروی کنند.
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اعالمیه مطابقت (بخشنامه )R&TTE 1999/5/EC
موارد زیر تکمیل گردید و مناسب و کافی تلقی شد:
•

الزامات اصلی مندرج در [ماده ]3

•

الزامات حفاظت جهت سالمتی و ایمنی بر اساس [ماده ]3.1a

•

تست ایمنی الکتریکی بر اساس []EN 60950

•

الزامات حفاظت برای سازگاری الکترومغناطیسی بر اساس [ماده ]3.1b

•	تست مربوط به سازگاری الکترومغناطیسی در [ ]EN 301 489-1و []EN 301 489-17
•

استفاده مؤثر از طیف رادیویی بر اساس [ماده ]2-3

•

تست رادیو بر اساس []EN 328-2 300

عالمت CE

عالمت  CEبرای دستگاه های دارای  LANبی سیمBluetooth/
مدل حمل شده این دستگاه با الزامات بخش نامه های “ EEC 2004/108/ECسازگاری
الکترومغناطیسی” و “ EC/2006/95بخشنامه ولتاژ پایین” مطابقت دارد.

عالمت  CEبرای دستگاه های دارای  LANبی سیمBluetooth/
این تجهیزات با الزامات آیین نامه  EC/1999/5پارلمان و کمیسیون اروپا از  9مارس  1999در
مورد تجهیزات رادیویی و مخابراتی و شناسایی متقابل انطباق سازگار است.
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کانال عملیات بی سیم برای دامنه های مختلف
آمریکای شمالی

 2.462-2.412هرتز

کانال  01تا کانال 11

ژاپن

602.484-2.412هرتز

کانال  01تا کانال 14

اروپا ETSI

2.472-2.412هرتز

کانال  01تا کانال 13

باند های فرکانس بی سیم محدود شده فرانسه
در برخی از مناطق فرانسه باند فرکانس محدود وجود دارد .بدترین حالت حداکثر توان مجاز برای
فضاهای داخلی عبارتند از:
•

 10mWبرای کل باند  2.4گیگاهرتز ( 2400مگاهرتز– 2483.5مگاهرتز)

•

 100mWبرای فرکانس های بین  2446.5مگاهرتز و  2483.5مگاهرتز
توجه :کانال های  10تا  13صرفا ً در باندهای  2446.6مگاهرتز تا  2483.5مگاهرتز کار می کند.

امکان استفاده در فضای آزاد محدود است :در امالک خصوصی یا امالک خصوصی افراد حکومتی،
استفاده از آن منوط به مجوز پارلمان و بنا به درخواست وزارت دفاع است ،با حداکثر توان مجاز
 100mWدر باند  2483.5–2446.5مگاهرتز .استفاده در مکان های عمومی مجاز نیست.
در سازمان های ذکر شده در زیر برای کل باند  2.4گیگاهرتز:
•

حداکثر توان مجاز در فضای داخلی  100mWاست

•

حداکثر توان مجاز در فضای بیرون  10mWاست
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 کمتر ازEIRP  مگاهرتز مجاز است با2483.5–2400 سازمان خایی که در آنها استفاده از باند
: در فضای باز10mW  در فضای داخلی و کمتر از100mW
01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes

09 Ariège

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées
Atlantique

66 Pyrénées
Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de
Belfort

94 Val de Marne
 و به شما اجازه می دهد از کارت های،این الزامات به احتمال زیاد در طول زمان تغییر می کند
 لطفا ً برای دریافت آخرین اطالعات از.شبکه بی سیم خود در مناطق بیشتری در فرانسه استفاده کنید
)www.arcep.fr(  کسب اطالع کنیدART
. را انتقال می دهد10mW  اما بیش از،100mW  شما انتقال کمتر ازWLAN  کارت:توجه

173

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

اطالعیه ایمنی UL
بنا به الزام  UL 1459پوشش دهنده تجهیزات ارتباطات راه دور (تلفن) که برای اتصال الکتریکی به
یک شبکه ارتباط راه دور در نظر گرفته شده است که دارای ولتاژ کاری است ،به این شرط که این
ولتاژ در حالت اوج از  200ولت و در حالت اوج به اوج از  300ولت تجاوز نکرده و  105ولت rms
باشد و بر اساس استاندارد ملی برق ( )NFPA 70نصب یا استفاده شود.
در هنگام استفاده از مودم کامپیوتر نوت بوک خود ،همواره باید اقدامات احتیاطی اساسی به منظور
کاهش خطر آتش سوزی ،شوک الکتریکی و صدمه رسیدن به افراد رعایت شود ،از جمله موارد زیر:
•	از کامپیوتر نوت بوک خود در نزدیکی آب ،به عنوان مثال در نزدیکی وان حمام ،محل
شستشو ،سینک آشپزخانه یا تشت لباس شویی ،در زیرزمین مرطوب یا در نزدیکی
استخر شنا استفاده نکنید.
•	از کامپیوتر نوت بوک خود در طی طوفان الکتریکی استفاده نکنید .ممکن است خطر
شوک الکتریکی از راه دور ناشی از رعد و برق وجود داشته باشد.
•

از کامپیوتر نوت بوک خود در مجاورت محل نشت گاز استفاده نکنید.

بنا به الزام  UL 1642در خصوص باتری های لیتیوم اولیه (غیرقابل شارژ) و ثانویه (قابل شارژ)
برای استفاده به عنوان منبع قدرت در محصوالت .این باتری ها حاوی لیتیم فلزی  -که یک آلیاژ لیتیوم
است  -یا لیتیوم یون هستند و ممکن است شامل یک یا چند سلول الکتروشیمیایی باشند که این سلول ها
به صورت سری ،موازی یا هر دو به هم متصل شده و توسط یک واکنش شیمیایی غیر قابل برگشت یا
قابل برگشت انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند.
•	مجموعه باتری کامپیوتر نوت بوک را در داخل آتش نیندازید ،زیرا ممکن است منفجر شود.
برای کاهش خطر صدمه رسیدن به افراد در اثر آتش سوزی و انفجار ،به دستورالعمل های
ویژه دفع منطقه خود مراجعه کنید.
•	برای کاهش خطر صدمه رسیدن به افراد در اثر آتش سوزی و انفجار ،از آداپتورهای برق
یا باتری دستگاه های دیگر استفاده نکنید .تنها از آداپتورهای پودری یا باتری های مورد تأیید
 ULو ارائه شده توسط تولید کننده یا فروشندگان مجاز استفاده کنید.
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الزامات ایمنی الکتریکی
محصوالت دارای درجه بندی جریان الکتریکی تا  6آمپر و وزن بیش از  3کیلوگرم باید از سیم های
برق مورد تأییدی استفاده کنند که بیشتر یا مساوی H05VV-F, 3G, 0.75 :میلی متر مربع یا
 H05VV-F, 2G, 0.75میلی متر مربع باشند.

اطالعیه تلویزیون
قابل توجه نصب کننده سیستم  - CATVسیستم توزیع کابل باید مطابق با ،ANSI/NFPA 70
استاندارد ملی برق ( ،)NECبه ویژه بخش خاصی  ،820.93اتصال به زمین سپر رسانای خارجی
یک کابل کواکسیال دارای اتصال به زمین (ارت) باشد  -نصب باید شامل متصل کردن کابل
کواکسیال به زمین در ورودی ساختمان باشد.

REACH
ما طبق چهارچوب قانونی ( REACHثبت نام ،بررسی ،مجوز و محدودیت استفاده از مواد
شیمیایی) ،مواد شیمیایی در محصوالت خود را در وب سایت  ASUS REACHبه نشانی زیر
منتشر می کنیم.http://csr.asus.com/english/REACH.htm :

اطالعیه محصول Macrovision Corporation
این محصول دارای تکنولوژی تحت حفاظت حق نسخه برداری است که بر اساس روش طرح دعوی
اختراع ثبت شده خاص ایاالت متحده آمریکا و سایر حقوق مالکیت معنوی متعلق به
 Macrovision Corporationو سایر صاحبان حقوق مورد حفاظت قرار دارد .استفاده از این
تکنولوژی تحت حفاظت حق نسخه برداری باید با مجوز  Macrovision Corporationصورت
بگیرد و تنها برای استفاده خانگی و سایر مواد استفاده محدود در نظر گرفته شده است مگر اینکه
 Macrovision Corporationبه شکل دیگری اجازه آن را داده باشد .مهندسی معکوس یا
جداسازی قطعات ممنوع است.

جلوگیری از کاهش شنوایی
برای جلوگیری از آسیب به شنوایی ،برای مدت طوالنی به صدای خیلی بلند
گوش ندهید.
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)هشدار های لیتیوم شمال اروپا (برای باتری های لیتیوم یون
 باتری را فقط با نوع.احتیاط! تعویض باتری به شکل نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود
 باتری های مستعمل را طبق. تعویض کنید،مشابه یا معادل آن که توسط تولید کننده توصیه شده است
) (فارسی.دستورالعمل های سازنده دور بریزید
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
.fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente )(ایتالیایی.
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det
brugte batteri tilbage til leverandøren )(دانمارکی.
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp
eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera
använt batteri enligt fabrikantens instruktion )(سوئدی.
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty
) (فنالندی.paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries
usagées conformément aux instructions du fabricant )(فرانسوی.
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner )(نروژی.

)(ژاپنی
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа
возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии
с инструкциями производителя)(روسی.
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اطالعات ایمنی درایو نوری
اطالعات ایمنی لیزر
هشدار ایمنی درایو CD-ROM
محصول لیزر کالس 1

هشدار! برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض لیزر درایو نوری ،خودتان اقدام به جداسازی
یا تعمیر درایو نوری نکنید .برای حفظ ایمنی خود ،از یک تکنسین حرفه ای کمک بخواهید.

برچسب هشدار تعمیرات
هشدار! در هنگام باز بودن پرتو لیزر غیرمرئی وجود دارد .به پرتو آن خیره نشوید یا با
ابزارهای اپتیکی مستقیما ً به آن نگاه نکنید.

مقررات CDRH
مرکز تجهیزات و سالمت رادیولوژیک ( )CDRHوزارت غذا و داروی ایاالت متحده مقرراتی را
برای محصوالت لیزری در  2آگوست  1976اجرا کرده است .این مقررات در مورد محصوالت
لیزر تولید شده از  1آگوست  1976اعمال می شود .مطابقت محصوالت با این مقررات برای
محصوالت عرضه شده در ایاالت متحده آمریکا الزامی است.
هشدار! ممکن است استفاده از کنترل ها و تنظیمات یا روش های دیگری بجز موارد مشخص شده در اینجا
یا در راهنمای نصب محصول لیزری منجر به در قرار گرفتن در معرض پرتوهای خطرناک شود.

اطالعیه در مورد روکش
مهم! برای ایجاد عایق الکتریکی و حفظ ایمنی الکتریکی ،به غیر از قسمت هایی که پورت های
ورودی و خروجی قرار دارند ،روکشی نیز برای عایق بندی بدنده دستگاه در نظر گرفته شده است.

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

177

تأیید ( CTR 21برای کامپیوتر نوت بوک دارای مودم داخلی)
دانمارکی

هلندی

انگلیسی

فنالندی

فرانسوی

178

دفترچه راهنمای الکترونیکی کامپیوتر نوت بوک

آلمانی

یونانی

ایتالیایی

پرتغالی

اسپانیایی

سوئدی
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محصول منطبق با ENERGY STAR
 ENERGY STARیک برنامه مشترک بین سازمان حفاظت از محیط زیست
ایاالت متحده و وزارت انرژی ایاالت متحده برای کمک به صرفه جویی در هزینه
و حفاظت از محیط زیست از طریق محصوالت و شیوه هایی بهینه از نظر
مصرف انرژی است.
همه محصوالت  ASUSدارای آرم  ENERGY STARبا استاندارد ENERGY STAR
مطابقت داشته و ویژگی های مدیریت انرژی به طور پیش فرض بر روی آنها فعال است .مانیتور و
کامپیوتر طوری تنظیم شده است که به صورت خودکار پس از  10دقیقه و  30دقیقه عدم فعال بودن
به خواب می رود .برای بیدار کردن کامپیوتر خود ،با ماوس کلیک کنید یا یکی از کلید های صفحه
کلید را فشار دهید .لطفا ً از نشانی  http://www.energy.gov/powermanagementبازدید
کنید تا اطالعات بیشتری در مورد مدیریت برق و مزایای آن برای محیط زیست کسب نمایید .به
عالوه ،لطفا ً از  http://www.energystar.govبازدید کنید تا اطالعات بیشتری در مورد برنامه
مشترک  ENERGY STARبه دست آورید.
توجه Energy Star :بر روی سیستم عامل های  FreeDOSو مبتنی بر  Linuxمورد پشتیبانی نیست.

برچسب محیط زیست اتحادیه اروپا
به این کامپیوتر نوت بوک برچسب گل اتحادیه اروپا اعطا شده است که بدان معنی است که این
محصول دارای مشخصات زیر است:
-1

کاهش مصرف انرژی در طول استفاده و حالت آماده به کار.

-2

استفاده محدود از فلزات سنگین سمی.

-3

استفاده محدود از مواد مضر برای محیط زیست و سالمت.

-4

کاهش استفاده از منابع طبیعی با تشویق بازیافت.

	-5طراحی شده برای ارتقاء آسان و طول عمر طوالنی از طریق ارائه قطعات یدکی
سازگار مانند باتری ها ،منابع تغذیه ،صفحه کلید ،حافظه و (در صورت وجود)
درایو  CDیا درایو .DVD
-6

کاهش مواد زائد جامد از طریق سیاست برگشت محصول.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برچسب گل اتحادیه اروپا ،لطفا ً به وب سایت برچسب محیط
زیست اتحادیه اروپا به نشانی  http://www.ecolabel.euمراجعه کنید.
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اعالمیه مطابقت با مقررات جهانی زیست محیطی
 ASUSاز مفهوم طراحی سبز برای طراحی و ساخت محصوالت خود استفاده کرده و اطمینان
حاصل می کند که محصول  ASUSدر هر مرحله از چرخه عمر خود با مقررات زیست محیطی
جهانی مطابقت داشته باشد .عالوه بر این ASUS ،اطالعات مربوطه را بر اساس الزامات قوانین و
مقررات افشا می کند.
لطفا ً به نشانی  http://csr.asus.com/english/Compliance.htmمراجعه کنید تا اطالعاتی
را مشاهده کنید که  ASUSآنها را بر اساس الزامات قانونی زیر افشا می کند:
اعالمیه های مواد  JIS-C-0950ژاپن
EU REACH SVHC
 RoHSکره
قوانین انرژی سوئیس

سرویس های بازیافت/برگشت ASUS
برنامه های بازیافت و برگشت  ASUSاز تعهد این شرکت به باالترین استانداردها در مورد محافظت از محیط
زیست ناشی می شود .ما به ارائه راه حل هایی معتقدیم که شما با استفاده از آن ها بتوانید محصوالت ،باتری ها،
سایر قطعات و همچنین مواد بسته بندی ما را به صورت مسئوالنه بازیافت کنید .برای کسب اطالعات بیشتر درباره
بازیافت در مناطق مختلف ،لطفا ً به  http://csr.asus.com/english/Takeback.htmبروید.
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Congratulations!
This product is TCO Certified – for Sustainable IT
TCO Certified is an international third party sustainability certification for
IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and
recycling of IT products reflect environmental, social and economic
responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an
accredited independent test laboratory.
This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:
Corporate Social Responsibility

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country

Energy Efficiency

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free
products, halogenated substances and hazardous flame retardants

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

Packaging

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)
Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)
Ergonomically designed keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions
Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also
find a searchable database of all TCO Certified IT products.
TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the
field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with
scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified
as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit
organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm,
Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
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