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Esimesed asjad esimeses järjekorras
Täname teid valimast Aspire seeria sülearvuti oma mobiilsete arvutivajaduste
lahendamiseks valimise eest. Loodame, et olete oma Aspire’ga sama õnnelikud kui olime
meie teda teie jaoks valmistades.

Juhtnöörid
Aspire’ kasutamise hõlbustamiseks oleme me kokku pannud rea juhiseid:

Esiteks, Just for starters… poster aitab teil hakkama saada arvuti
seadistamisega.

Käesolev juhend kirjeldab erinevaid võimalusi, kuidas antud arvutiga
paremaid tulemusi saavutada. Täiendavat teavet, kuidas arvuti teil
veelgi tulemuslikum aitab olla leiate te AcerSystem User’s Guide’ist.
Juhend sisaldab täpset teavet süsteemi võimaluste, andmete
taastamise, laiendamisvõimaluste ning vigade kõrvaldamise kohta.
Juhend on inglise keeles PDF formaadis salvestatud teie sülearvutisse.
Juhendi leidmiseks tegutsege järgmiselt:
1. Klikkige Start, All Programs, AcerSystem
2. Klikkige AcerSystem User’s Guide
Märkus: faili vaatamine nõuab Adobe Acrobat Readerit. Kui teie arvutis
ei ole Adobe Acrobat Readerit viibarvuti failile klikkides esmalt läbi
Adobe Acrobat Readeri installeerimise. Installeerimise läbiviimiseks
järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Adobe Acrobat Readeri
kasutamisjuhised on saadaval Help and Support menüüs.

Põhilised soovitused arvuti hooldamiseks ja
kasutamiseks
Arvuti sisse ja välja lülitamine
Arvuti sisse lülitamiseks avage kaas ning vajutage ekraani all käivitusklahvide kõrva
olevale pealülitile. Nupu asukoht on näidatud alljärgneval Eestvaate joonisel.
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Seadme välja lülitamiseks toimige alljärgnevalt:
•

Kasutage Windows shut down käsklust.

•

Klikkige Start, Turn Off Computer, ning seejärel Turn Off.

•

Kasutage Pealülitit
Arvutit on võimalik välja lülitada ka sulgedes arvuti kaane või vajutades une kuumale
klahvile <Fn> + <F4>.

Märkus: Kui teil ei ole arvuti võimalikult tavalisel viisil välja lülitada siis
vajutage ning hoidke pealülitit vähemalt 4 sek alla surutuna. Enne arvuti
uuesti sisse lülitamist oodake vähemalt 2 sekundit.

Arvuti eest hoolitsemine
Teie arvuti teenib teid hästi kui te tema eest korralikult hoolt kannate.
•

Ärge jätke arvutit otsese päikesevalguse kätte. Ärge paigutage seadet soojusallikate
nagu näiteks radiaatorite lähedusse.

•

Ärge jätke arvutit madalama kui 0°C ja kõrgema kui 50°C temperatuuriga keskkonda.

•

Ärge jätke arvutit magnetväljade mõjualasse.

•

Ärge jätke arvutit vihma või niiskuse kätte.

•

Ärge ajage arvutile vett või teisi vedelikke.

•

Hoidke arvutit tugevate löökide ja vibratsiooni eest.

•

Hoidke arvutit tolmu ning mustuse eest.

•

Arvuti vigastamise ära hoidmiseks vältige esemete asetamist arvuti peale.

•

Arvuti kaant sulgedes ärge lööge ekraani jõuga kokku.

•

Ärge paigutage arvutit ebatasastele pindadele.

Vahelduvvoolu adapteri eest hoolitsemine
Alljärgnevalt on kirjeldatud mõningaid võimalusi vahelduvvoolu adapteri eest
hoolitsemiseks:
•

Ärge ühendage adapterit teiste võimalike seadmetega.

•

Ärge astuge voolujuhtmele ega asetage raskeid esemeid voolujuhtme peale.
Paigutage voolujuhtmed ning muud kaablid eemale inimeste liikumisteedest.

•

Pistikut stepslist välja tõmmates ärge tõmmake juhtmest vaid alati ainult pistikust.

•

Pikendusjuhet kasutades ei tohi sisse lülitatud seadme kogu voolutarbimus ületada
voolujuhtme voolutaluvust. Samuti ei tohi kõikide ühte stepslisse ühendatud
seadmete voolutarbimus olla suurem kui vooluringi kaitsme taluvuse piir.
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Akukomplekti eest hoolitsemine
Alljärgnevalt on kirjeldatud mõningaid võimalusi akukomplekti eest hoolitsemiseks:
•

Kasutage asendusakudena ainult sama liiki akusid. Enne akude eemaldamist või
vahetamist tuleb seade välja lülitada.

•

Ärge mängige akudega. Hoidke akud lastele kättesaamatus kohas.

•

Kasutatud akudest vabanemisel tuleb järgida kehtivaid kohalikke eeskirju. Võimaluse
korral tuleb akud taaskasutusse anda.

Puhastamine ning hooldamine
Arvutit puhastades järgige alltoodud samme:
1. Lülitage seade välja ning eemaldage akukomplekt.
2. Eraldage vahelduvvoolu adapter.
3. Kasutage veega niisutatud riidelappi. Ärge kasutage vedelik- või
aerosoolpuhastusvahendeid.

Kui on juhtunud üks alljärgnevatest olukordadest:
•

Arvuti on maha kukkunud või korpus vigastada saanud.

•

Arvuti ei tööta normaalselt.

Vaadake palun peatükki "Korduma Kippuvad küsimused" leheküljel 22.
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Ülevaade arvutist
Peale arvuti üles seadistamist Just for starters... posteril näidatud viisil leidke mõni
minut aega oma uue arvutiga tutvumiseks.

Eestvaade

Nr

Detail

Kirjeldus

1

Ekraan

Kuvamiseks kasutatakse vedelkristallekraani (LCD).

2

Pealüliti

Lülitab arvuti sisse ja välja

3

Mikrofon

Sisemine mikrofon heli salvestamiseks

4

Klaviatuur

Sisestab andmeid arvutisse

2

Nr

Detail

Kirjeldus

5

Puutetundlik hiir

Puutetundlik näitamisseade, mis töötab nagu tavaline
arvutihiir.

6

Klikk-nupud

Vasak ja parem nupp funktsioneerivad nagu tavalised hiire
nupud; keskmine nupp käitub nelja suunalise kerimise (Scroll)
nupuna.

7

Kiirkäivitusklahvid

Tihti kasutatavate programmide käivitusnupud (täpsem info lk
9)

8

Seisundi
indikaatorid

Valgusdioodid (LED), mis süttivad ning kustuvad näidates
arvuti seisundit, funktsioone ning komponentide tööd.

9

Randmetugi

Mugav alus käte toetamiseks arvutiga töötamise ajal.

Suletud eestvaade

Nr

Sümbol

Detail

Kirjeldus

1

Kõlarid

2

Bluetooth side
ühendusnupp/indikaator

3

Wireless side
ühendusnupp/indikaator

Puutetundlik näitamisseade, mis töötab
nagu tavaline arvutihiir.

4

Mikrofon / sisendpesa

Audio sisendsignaalide vastu võtmiseks
(näiteks CD mängija, pleier jms)

5

Kuularite / kõlarite /
väljundpesa

Audio signaalide väljutamiseks (näiteks
kõlaritesse, kuularitesse jm)

6

Akuindikaator

Süttib akude laadimise ajaks põlema.

3

Nr

Sümbol

Detail

Kirjeldus

7

Vooluindikaator

Süttib põlema kui arvuti on sisse
lülitatud.

8

Kaane lukk

Kaane avamiseks ning lukustamiseks.

Vasak vaade

Nr

Detail

Kirjeldus

1

Kolm USB 2.0 porti

2

PC Cardi pesa

Ühendab ühe Type III või Type II CardBus PC Kaarti.

3

Väljutusnupp

Väljutab pesadest PC kaardi(d).

Universal Serial Bus (USB) 2.0 seadmete (näiteks USB hiir,
USB kaamera) ühendamiseks.

Parem vaade

Nr

Detail

Kirjeldus

1

Optiline seade

Sisemine optiline seade, võtab vastu kas CD-sid ja/või DVDsid olenevalt optilise seadme tüübist.

2

Väljutusnupp

Väljutab seadmest optilise seadme sahtli.

3

Avarii väljutusava

Väljutab optilise seadme kui arvuti on välja lülitatud

4

Tagant vaade

Nr

Detail

Kirjeldus

1

Kensigtoni luku pesa

Kensigton tüüpi luku ühendamiseks.

2

Voolupesa

Vahelduvvooluadapteriga ühendamiseks

3

Võrgupesa

Ethernet võrguga ühendamiseks (valmistamisvariant)

4

Modemipesa

Telefoniliiniga ühendamiseks

5

USB 2.0 port

Universal Serial Bus (USB) 2.0 seadmete (näiteks USB hiir,
USB kaamera) ühendamiseks.

6

Välismonitori port

Ühendab teise esitlusseadmega (näiteks välise monitoriga,
LCD projektoriga).

7

Ventilatsiooniavad

Võimaldab arvutil säilitada sobiva töötemperatuuri ka
pikemaajalise kasutamise järel.

5

Alt vaade

Nr

Detail

Kirjeldus

1

Mälusektsioon

Siin asub arvuti põhimälu

2

Akulukk

Lukustab aku oma kohale.

3

Aku vabastuslukk

Aku eemaldamiseks arvutist

4

Akusektsioon

Siin asetseb arvuti akukomplekt

5

Jahutusventilaator

Aitab arvutit jahedana hoida.
Märkus: ärge katke kinni või takistage
ventilatsiooniavasid

6

Traadita kohtvõrgu ning
kõvaketta sektsioon

Siin asub arvuti WLAN ja kõvaketas (kruvidega
kinnitatud).
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Spetsifikatsioon
Operatsioonisüsteem
Platvorm

Süsteemimälu
Ekraan ning graafika

Salvestamise
allsüsteem
Mõõtmed ning kaal

Toite allsüsteem

Sisendseadmed

Audio

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition (Service Pack 2)
Microsoft ® Windows ® XP Professional (Service Pack 2)
Protsessor
• Intel ® Celeron ® M protessor 360/370/380 (1 MB L2
cache, 1.40/1.50/1.60 GHz, 400 MHz FSB)
• Intel ® Pentium ® M protessor 725A (2 MB L2 cache, 1.60
GHz, 400 MHz FSB)
Chipset intel ® 910GML
256/512 MB DDR2 400 mälu, laiendatav 2 soDIMM mooduli abil
kuni 2 GB
15” XGA värviline TFT LCD, 1024 x 768 resolutsioon.
15,4” WXGA värviline TFT LCD, 1280 x 800 resolutsioon.
15,4” WXGA Acer CrystalBrite värviline TFT LCD, 1280 x 800
resolutsioon.
16,7 miljonit värvi
Intel ® GMA 900 graafika koos kuni 128MB jagatud mäluga,
toetab Microsoft ® DirectX ® 9.0 kahe sõltumatu ekraani
toega.
MPEG-2/DVD kõvakettatugi.
40/60/80 GB ATA/100 kõvaketas
Optilise ajami võimalused:
• DVD – kahekihiline ajam
• DVD/CD-RW combo ajam
363 (l) x 275 (s) x 24/32,9 (k) mm
2,74 kg 15” tollise LCD ekraaniga mudelil
2,75 kg 15,4” tollise LCD ekraaniga mudelil
ACPI 2.0 võimsustarbe kontrollsüsteem: toetab Oote ning
Sügava une energiasäästurezhiime.
29,6 või 65 W Li-ion aku
2,5 h kiirlaadimine, 3,5 h kasutamise ajal laadimine,
65 W vahelduvvooluadapter
88/89 klahviline klaviatuur
Integreeritud puutetundlik hiir ning neljasuunaline kerimisnupp.
Neli kiirkäivitusnuppu
Kaks eest lülitatavat nuppu: WLAN indikaatorlambiga nupp ning
Bluetooth ® indikaatorlambiga nupp
Audio süsteem kahe sisse ehitatud kõlariga.
Sound Blaster Pro ™ ning MS-Sound ühilduv.
Sisse ehitatud mikrofon.
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Kommunikatsioon

I/O liides

Turvalisus
Tarkvara

Lisad ja tarvikud

Töökeskkond

Süsteemi ühilduvus

Garantii

Modem: 56K ITU V.92 PTT heakskiiduga.
Wake-on-Ring valmis.
LAN: 10/100 Mbps kiire Ethernet; Wake-on-LAN valmis
WLAN (valmistamisvariant): integreeritud Acer InviLink™
802.11 b/g Wi-Fi® CERTIFIED™ lahendus; toetab Acer
SignalUp tehnoloogiat.
WPAN (valmistamisvariant): integreeritud Bluetooth®
Neli USB 2.0 porti
Ethernet (RJ-45) port
Modem (RJ-11) port
Välisekraan (VGA) port
Mikrofon/sisend pesa
Kuularid/kõlarid/väljund pesa
PC Card pesa (üks Type II)
Alalisvoolu pesa vahelduvvooluadapterile
Kensigtoni lukupesa
BIOS kasutaja ning administraatori paroolid
Acer eManager (Acer
ePowerManagement/ePresentation/eRecovery/eSettings)
Acer GridVista 2.0
Acer Launch Manager
Acer Arcade
Adobe® Reader®
Norton AntiVirus™
NTI CD-Maker™
256/512 MB või 1 GB DDR2 533 soDIMM mälu
Li-ion akukomplekt
65 W vahelduvvooluadapter
Välimine USB floppiseade
Temperatuur
• Töötamise ajal: 5°C kuni 35°C
• Mitte töötades: -20°C kuni 65°C
Õhuniiskus (mitte kondenseeruv)
• Töötamise ajal: 20% kuni 80%
• Mitte töötades: 20% kuni 80%
Mobile PC 2002
ACPI 2.0
DMI 2.0
Cisco Compatible Extension (CCX)
1 aasta Rahvusvaheline Reisija Garantii (ITW)

Märkus: ülaltoodud spetsifikatsioonid on ainult viitelise iseloomuga. Arvuti
konkreetne spetsifikatsioon sõltub konkreetselt ostetud mudelist.
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Indikaatorid
Arvutil on klaviatuuri üleval paremas osas kolm kergelt loetavat seisundi indikaatorit ning
esipaneelil veel neli indikaatorit.

Ikoon

Funktsioon

Kirjeldus

Caps Lock

Süttib Caps Lock sisse lülitamisel

Num Lock

Süttib Num Lock sisse lülitamisel

Meedia aktiivsus

Näitab, kui kõvaketas või optiline ajam töötavad

Bluetooth

Näitab Bluetooth side seidundit

Traadita ühendus

Näitab kas traadita ühenduse staatust

Aku täituvus

Süttib aku laadimise ajaks

Vooluvarustus

Põleb siis kui arvuti on sisse lülitatud
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1. Laadimine: Aku laadimise ajal põleb lamp kollaselt.
2. Täielikult laetud: kui aku on täidetud põleb lamp roheliselt.

Käivitusklahvid
Klaviatuuri üleval vasemas osas asuvad neli nuppu, mida kutsutakse käivitusnuppudeks.
Nuppude nimetused on E-post, internetisirvija, Empowering ning programmeeritavad
nupud.
Acer eManageri käivitamiseks vajutage Acer Empowering nupule. Täpsem info “Acer
eManageri kohta on leheküljel 18. E-posti ning Internetibrauser on tehases määratud Eposti ning Internetiprogrammide käivitamiseks, kuid nad võivad olla ka kasutajate poolt
ümbermääratletud. E-posti, Internetibrauseri ning programmeeritavate klahvide
seadistamiseks kasutage programmi Acer Launch Manage. Täpsem info “Launch
Manageri” kohta on leheküljel 20.

Nr.

Kirjeldus

Alg rakendus

1

E-mail

Elektronpost (kasutaja poolt programmeeritav)

2

Internetibrauser

Internetibrauser (kasutaja poolt programmeeritav)

3

E

Acer eManager rakendus (kasutaja poolt
programmeeritav)

4

P

Kasutaja poolt programmeeritav
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Puutetundlik hiir
Integreeritud puutetundlik hiir on osutamisseade, mis reageerib liikumisele oma pinnal.
Kursor reageerib teie sõrme liikumisele puutetundliku hiirepadja pinnal. Lisaks pakuvad
kaks nuppu arvutihiirega sarnast funktsionaalsust samas kui kerimise (scroll) nupp
võimaldab 4 suunalist kerimist läbi dokumentide ning internetilehekülgede.
Puutetundlik hiir asub suurema mugavuse ning käepärasuse eesmärgil kohe randmetoe
keskel.

Puutetundliku hiirepadja kasutamise alused
Kasutage hiirt järgmiselt:

•

Kursori liigutamiseks liigutage sõrme üle hiirepadja (2). Valikute tegemiseks ning
funktsioonide käivitamiseks koputage hiirepadja pinnale.

•

Valikute tegemiseks ning funktsioonide käivitamiseks vajutage hiirepadja servadel
olevale vasakule (1) ja paremale (4) nupule sarnaselt tavalise hiire vasakule ja
paremale klahvile.

•

Leheküljel ülesse või alla ja vasakule või paremale kerimiseks kasutage neljasuunalist kerimise (scroll) nuppu (3).
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Funktsioon

Vasak nupp
(1)

Aktiviseerimine

Klikkige
kiirelt kaks
korda

Koputage kaks
korda (sama
kiirusega nagu
hiire nupuga
kaks korda
klikkides)

Valimine

Üks
klikkimine

Üks koputus

Vedamine

Klikkige ja
hoidke,
seejärel
kasutage
sõrme
kursori
vedamiseks
mööda
hiirepatja.

Koputage kaks
korda (sama
kiirusega nagu
hiire nupuga
kaks korda
klikkides)
seejärel hoidke
teise koputuse
järel sõrme
hiirepadjal
ning vedage
kursorit
vajalikus
suunas.

Juurdepääs
sisumenüüsse
Kerimine

Parem
nupp
(4)

Hiirepadi (2)

Koputus (3)

Klikkige
üks
kord
Klikkige ning hoidke
üles/alla/paremale/vasakule

Märkus: Hiirepatja kasutades hoidke nii oma sõrmed kui hiirepadi kuiva ja
puhtana. Hiirepadi on tundlik sõrme liikumise suhtes, mistõttu – mida õrnem
on puudutus, seda parem vastureaktsioon. Suurema jõu rakendamine ei
paranda hiirepadja vastuvõtlikkust.
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Klaviatuur
Klaviatuuris on ühendatud täissuurustega klahvid ning numbriklaviatuur, eraldi kursori,
lukustuse, Windowsi, funktsiooni ning eriklahvid.

Lukustusklahvid ning sisse ehitatud
numbriklaviatuur
Klaviatuuril on kolm erinevat lukustus- (lock) klahvi, mida on võimalik lülitada nii sisse
kui välja.

Lukustusklahv

Kirjeldus

Caps Lock

Caps Locki sisse lülitamisel trükitakse kõik tähed suurte tähtedena

Num Lock

Num Locki sisse lülitamisel aktiviseerub klaviatuuris asuv
numbriklaviatuur. Klahvid käituvad nagu tavalisel kalkulaatoril (koos
aritmeetiliste märkidega +, -, *, /). Paremaks lahenduseks oleks välise
numbriklaviatuuri ühendamine.

<Fn>+<F11>

Scroll Lock
<Fn>+<F12>

Sisse lülitatud Scroll Locki puhul liigub ekraanipilt kursori ülesse või
alla nooleklahvidele vajutamisel ühe rea võrra ülesse või alla suunas.
Mõnede rakenduste puhul Scroll Lock ei tööta.

Soovitud juurdepääs

Num Lock sees

Num Lock väljas

Integreeritud
numbriklaviatuuri
numbrid

Trükkige numbreid tavalisel viisil

Integreeritud
numbriklaviatuuri
kursoriklahvid

Kursori klahvide kasutamiseks
hoidke <Shift> klahvi alla
surutuna

Kursori klahvide
kasutamiseks hoidke
<Fn> klahvi alla surutuna

Klaviatuuri põhiklahvid

Integreeritud klaviatuuri kohal
olevate tähtede trükkimiseks
hoidke <Fn> klahvi alla surutuna

Trükkige tähti tavalisel
viisil
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Windows klahvid
Klaviatuuril on kaks klahvi, mis täidavad Windowsiga seotud funktsioone.

Klahv

Kirjeldus

Windows klahv

Ainult sellele klahvile vajutades on efekt sama nagu Windows Start
nupule klikkides; klahvile vajutamine käivitab Start menüü. Samuti võib
teda erinevate funktsioonide teostamiseks kasutada koos teiste
klahvidega:
+ Tab aktiviseerib järgmise Taskbari funktsiooni
+E

Avab My Computer akna

+ F1

Avab Help ja Support’i

+F

Avab Otsingu tulemuste akna

+M

Minimiseerib kõik aknad

Shift +
+ M Taastab minimiseerutud akende esialgse suuruse (
+ M) toiming
+R
Rakendusklahv

Avab Run dialoogiakna

Klahvil on sama efekt nagu hiire paremale klahvile klikkides – avab
rakenduste sisumenüü.

Kuumad klahvid
Arvuti kuumade klahvide ning klahvikombinatsioonide abil on võimalik kontrollida arvuti
enamikke toiminguid nagu näiteks ekraani heledus, helitugevus ning BIOS
.Kuumade klahvide aktiviseerimiseks hoidke <Fn> klahvi alla surutuna ning vajutage
järgnevalt järgmisele vajalikule klahvile.
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Kuum
klahv

Ikoon

Funktsioon

Kirjeldus

Fn-F1

Kuumade klahvide
abi

Kuvab abistavad info kuumade klahvide kohta.

Fn-F2

Acer eSettings

Käivitab Acer eSettingu Acer eManageris peale
Acer Empowering klahvi seadistust. Acer
eManageri on kirjeldatud lk 18.

Fn-F3

Acer
ePowerManagement

Käivitab Acer ePowerManagementi Acer
eManageris peale Acer Empowering klahvi
seadistust. Acer eManageri on kirjeldatud lk
18.

Fn-F4

Uni

Seab arvuti unerežiimi (Sleep).

Fn-F5

Ekraani vahetus

Vahetab ekraani väljundit arvutiekraani,
välismonitori ning mõlema nii ekraani kui
välismonitori vahel

Fn-F6

Tühi ekraan

Lülitab ekraani taustvalgustuse energia
säästmiseks välja.

Fn-F7

Puutetundlik
hiirepadi

Lülitab puutetundliu hiirepadja sisse ja välja

Fn-F8

Kõlarid

Lülitab kõlarid sisse ja välja

Fn-↑

Helitugevus
valjemaks

Suurendab helitugevust

Fn-↓

Helitugevus
nõrgemaks

Vähendab helitugevust

Fn-→

Heleduse
suurendamine

Suurendab ekraani heledust

Fn-←

Heleduse
vähendamine

Vähendab ekraani heledust
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Eriklahvid
Klaviatuuri ülevalt keskelt ning/või alt paremalt võite leida Euro ja USA dollari sümbolid.

Euro sümbol
1. Avage tekstitöötlusprogramm
2. Vajutage kas ekraani all paremal asuvale <€> sümbolile või hoidke all klahvi <Alt
Gr> klahvi ning vajutage samas ekraani keskel üleval asuvale klahvile <5>.

Märkus: osad fondid ning tarkvarad ei toeta Euro sümbolit. Täiendava info
saamiseks külastage lehekülge
www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm.

US dollari sümbol
1. Avage tekstitöötlusprogramm
2. Vajutage kas ekraani all paremal asuvale <$> sümbolile või hoidke all klahvi <Alt
Gr> klahvi ning vajutage samas ekraani keskel üleval asuvale klahvile <4>.

Märkus: funktsioon oleneb arvuti keele seadistusest.
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CD või DVD sahtli väljutamine
Optilise seadme sahtli väljutamiseks ajal kui arvuti on sisse lülitatud vajutage seadme
väljutamisnupule.

Optilise seadme sahtli väljutamiseks ajal kui arvuti on välja lülitatud kasutage
avariiväljutusauku.

Arvuti turvaluku kasutamine
Arvuti raami küljes asuv turvaluku otsa külge on võimalik kinnitada Kensigton tüüpi turvaluku.

Kerige turvaluku kaabel ümber raske või liikumatu objekti nagu näiteks kapi sahtli käepide või laua
jalg. Pistke lukk arvuti pesasse ning lukutage lukk võtit keerates. Saadaval on ka rida võtmeta
mudeleid.
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Audio
Teie arvutil 16 bit Hi-FI stereosüsteem ning kaks stereokõlarit.

Helitugevuse reguleerimine
Helitugevuse reguleerimine on sama lihtne kui mõnele nupule vajutamine. Kõlarite
helitugevust on täpsemalt kirjeldatud alajaotuses “Kuumad klahvid” lk 13.
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Süsteemivõimaluste kasutamine
Märkus: süsteemitarkvara töötab ainult Microsoft Windows XP
operatsioonisüsteemis.

Acer eManager
Uuenduslik eManager tarkvara on loodud sagedasti kasutatavatele programmidele
> klahvile vajutades käivitate te neljast osast
lihtsustatud juurdepääsu tagamiseks. <
koosneva Acer eManageri: Acer ePowerManagement, Acer ePresentation, Acer eRecovery
ning Acer eSettings.

<

> klahvi seadistamiseks vt täpsemat kirjeldust lk 9.
Acer ePowerManagement
Kõikide teie arvuti voolutarbimise skeemide juhtimine ning aku eluea
pikendamine.
Acer ePresentation
Teeb resolutsioonimärangute seadmise projektoriga ühendades lihtsamaks.
Acer eRecovery
Loob varukoopiaid ning taastab lihtsalt süsteemi konfiguratsiooni.
Acer eSettings
Muudab süsteemi seadistuste ning turvalisuse juhtimise lihtsaks ja kergeks.
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Täiendava informatsiooni saamiseks avage Acer eManager ning klikkige vastaval
rakendusel ning valige Help funktsioon.

Märkus: Kui teie arvutil ei olnud ostmisel kaasas Recovery CD-d või
System CD-d kasutage palun Acer eRecovery “System backup to optical
disc” funktsiooni ning põletage tagavara koopiad CD-le või DVD-le.
Parimate tulemuste saamiseks süsteemi taastamisel CD või Acer eRecovery
abil, ühendage arvutist lahti kõik lisaseadmed (välja arvatud väline Acer
DDD, juhul kui arvutil on see olemas).

Acer GridVista (kahe ekraaniga ühilduv)
Märkus: see süsteem on olemas ainult osadel kindlatel mudelitel.

Kahe monitori funktsiooni kasutamiseks peab arvutiga olema kõige pealt olema
ühendatud teine monitor. Seejärel valige Start, Control Panel, Display ning klikkige
Settings. Valige display kastist teise monitori (2) ikoon ning klikkige nupul Extend my
Windows desktop onto this monitor. Lõpetuseks kinnitage uued setingud klikkides
Apply ning OK nupule.

Acer GridVista on käepärane neli eelmääratud displei määranguga programm, mis
võimaldab samas aknas korraga mitut akent vaadata. Funktsiooni käivitamiseks vajutage
Start, All Programs ning klikkige Acer GridVista. Võite valida nelja alljärgneva
ekraanijaotuse vahel:

Kaks (vertikaalne), kolm (suurim vasakul), kolm (suurim paremal), neli
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Acer GridVista on kahe ekraaniga ühilduv võimaldades kahte ekraani eraldi
segmenteerida.
Acer GridVistat on lihtne üles seada:
1. Käivitage Acer GridVista ning valige taskbaril igale displeile oma eelistatuim ekraani
konfiguratsioon.
2. Vedage ning jätke iga aken sobivasse aknasse.
3. Tundke rõõmu oma hästiorganiseeritud desktopist.

Märkus: jälgige palun, et teise monitori resolutsioon oleks valitud
vastavalt tootja soovitustele.

Launch Manager (käivitusjuht)
Launch manager lubab määrata klaviatuuri kohal asuvat neli kiirkäivitusnuppu (asukoht
on näidatud juhendi lk 9).
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Launch Manageri käivitamiseks klikkige Start, All Programs ning seejärel Launch
Manager.

Norton AntiVirus
Norton AntiVirus tarkvara leiab ja parandab nakatunud failid ning kaitseb arvutit viiruste
eest.
Kuidas arvutit viiruste vastu kontrollida?
Full System Scan skaneerib teie arvuti kõiki faile. Süsteemi skaneerimise teostamiseks:
1. Käivitage Norton AntiVirus.
Klikkige desktopil kaks korda Norton AntiViruse ikoonil või klikkige Windows
taskbaril Start menüül, valige Programs ning seejärel Norton AntiVirus.
2. Norton AntiViruse põhiaknas klikkige Scan for Viruses.

3. Scan for Viruses paneelil klikkige nupul Scan My Computer.
4. Actions alt klikkige Scan.
5. Peale skaneerimise lõppu ilmub ekraanile skaneerimise tulemus. Klikkige Finished.
Teil on võimalik määrata kindlate viirusskaneerimiste toimumise ajad, mis töötavad
kindlatel kuupäevadel ning aegadel või siis kindlate ajavahemike järel. Kui te kasutate
arvutit ajal, kui skaneerimine peaks aset leidma leiab see aset muu tegevuse taustal nii,
et teil ei ole tarvis töötamist lõpetada.
Täpsema informatsiooni saate Norton AntiViruse Help menüüst.
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Korduma kippuvad küsimused
Alljärgnevalt kirjeldatakse lahendusi sagedamini esinevatele probleemidele.

Vajutasin pealülitile ning avasin ekraani, kuid arvuti ei käivitu ega
hakka ennast üles laadima.
Vaadake Voolu indikaatorit:
•

•

Kui see ei põle ei ole arvutil voolu. Kontrollige järgmist:
•

Kui arvuti töötab akuga võib aku vool olla liiga madal ning ebapiisav arvuti
käivitamiseks. Ühendage vahelduvvoolu adapter akude laadimiseks.

•

Veenduge, et vahelduvvoolu adapter on korralikult ühendatud arvuti ning
seinakontaktiga.

Kui indikaator põleb kontrollige järgmist:
•

Kas arvuti välises USB flopiseadmes on mitte mittesüsteemne ketas? Eemaldage
või kõrvaldage see süsteemiplaadiga ning vajutage süsteemi uuesti käivitamiseks
<Ctrl>+<Alt>+<Del>.

Ekraanile ei ilmu mitte midagi
Arvuti energiatarbimise kontrollsüsteem lülitab ekraani energia säästmiseks automaatselt
välja. Vajutage suvalisele klahvile ning ekraan lülitub uuesti sisse.
Kui klahvile vajutamine ei lülita ekraani uuesti sisse võib sellel olla kaks põhjust:
•

Heleduse tase võib olla liiga madal. Heleduse suurendamiseks vajutage <Fn>+<→>.

•

Ekraaniseade võib olla lülitatud välismonitori peale. Õige ekraani valimiseks vajutage
<Fn>+<F5>.

•

Arvuti võib olla ooterežiimis. Pildi taastamiseks proovige vajutada pealülitile.

Kujutis ei ole kogu ekraani suurune
Veenduge, et valitud resolutsioon on selline, mida teie arvuti toetab.
Tehke parem hiireklikk Windows® desktopil ning valige Properties, mis järel avaneb
ekraanil Display Properties aken. Teiseks võimaluseks on klikkida Control Paneli Display
ikoonil. Settings nupule klikkides kontrollige, milline on valitud resolutsioon. Soovitatud
resolutsioonist madalama resolutsiooni korral on kujutis täisekraanist väiksem.
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Arvutist ei kostu heli
Kontrollige järgmist:
•

Heli võib olla välja lülitatud. Windowsis® on helitugevust võimalik muuta taskbaril
asuva helitugevuse (kõlari) ikooni abil. Kui ikoon on ristiga läbi tõmmatud tehke
ikoonil klikk ning tühistage heli summutus.

•

Helitugevus võib olla liiga madal. Windowsis® pöörake tähelepanu taskbaril olevale
helitugevuse muutmise ikoonile. Helitugevust saate muuta ka helitugevuse
kontrollimise nuppudega. Täpsemad juhised leiate leheküljelt 13.

•

Kui kõrvaklapid on arvutiga ühendatud lülituvad arvuti sisekõlarid automaatselt välja.

Tahan optilise seadme välja lülitada ilma arvutit sisse lülitamata
Optilise seadme sahtli väljutamislüliti töötab ainult siis kui arvuti on sisse lülitatud. Kui
teil on vaja optilise seadme sahtel kätte saada ajal kui arvuti on välja lülitatud lükake
sirgestatud kirjaklamber või pliiatsi ots optilise seadme avariiväljutusavasse.

Klaviatuur ei tööta
Proovige ühendada väline USB klaviatuur arvuti ühte USB porti. Kui see töötab võtke
ühendust volitatud teeninduskeskusega kuna klaviatuuri sisekaabel võib olla lahti.

Printer ei tööta
Kontrollige järgmist:
•

Kontrollige, kas printer on ühendatud vooluvõrku ning ta on sisse lülitatud.

•

Kontrollige, kas printeri kaabel on korralikult arvuti USB portiga ning printeri vastava portiga
ühendatud.

Tahan määrata oma asukohta sisemise modemi kasutamiseks
Kommunikatsioonitarkvara (näiteks HyperTerminal) korralikuks kasutamiseks on teil
tarvis määrata oma asukoht:
1

Klikkige Start, Settings, Control Panel

2

Tehke kaks klikki Phone and Modem Options

3

Klikkige Dialing Rules nupul ning asuge oma asukohta määrama.

Vaadake lisaks Windows juhendit.
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Märkus: Pidage meeles, et oma arvutit esimest korda üleslaadides võite te
Interneti ühenduse seadistamise vahele jätta kuna see ei ole
Operatsioonisüsteemi installeerimise juures oluline. Peale
Operatsioonisüsteemi üles seadistamist võite te jätkata Interneti ühenduse
seadistamisega.

Tahan taastada oma arvuti esialgsed seadistused ilma Recovery CD-deta.

Märkus: kui teie süsteem on mitmekeelses versioonis on süsteemi esimese
sisse lülitamise ajal valitud operatsioonisüsteem ning keel ainsaks valikuks
hilisemate taastustegevuste juures.
Taastusprotsess aitab teil taastada C: ketta koos selle algse tarkvarasisuga, mis oli sinna laetud arvuti
ostmise ajal. Tegutsege C: ketta taastamisel vastavalt alltoodud sammudele. (C: ketas formatitakse
ning kõik andmed lähevad kaotsi.) Väga oluline on enne selle võimaluse kasutamist kõikidest
andmefailidest varukoopiad teha.
Enne taastusoperatsiooni käivitamist kontrollige palun üle BIOS määrangud.
1. Kontrollige, kas Acer disk-to-disk recovery on sisse lülitatud või mitte.
2. Veenduge, et D2D Recovery Main seade on Enabled.
3. Väljuge BIOS-st ning salvestage muudatused. Süsteem teem taaskäivituse.

Märkus: BIOS süsteemi käivitamiseks vajutage POST ajal <F2>.
Taastusprotsessi alustamiseks:
1. Taaskäivitage süsteem.
2. Aceri logo näitamise ajal vajutage taastusprotsessi sisenemiseks üheaegselt <Alt>+<F10>.
3. Süsteemi taastamise teostamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Märkus: Toodud funktsioon hõlmab arvuti kõvakettast umbes 2 kuni 3 GB
varjatud ruumi.
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Teeninduse soovimine
Rahvusvaheline Reisija Garantii / International Traveler’s
Warranty (ITW)
Teie arvuti on tagatud rahvusvahelise reisija garantiiga / International Traveler’s
Warranty (ITW), mis annab teile kindluse ning meelerahu reisimise ajaks. Meie
ülemaailmne teeninduskeskuste võrgustik on teile alati valmis andma oma abistava käe.
Teie arvutiga on kaasas ITW pass. Pass sisaldab kogu informatsiooni, mida teil ITW
programmi kohta on vaja teada. Käepärasesse raamatusse on koondatud nimekiri
toimivatest volitatud teeninduskeskustest. Lugege palun pass põhjalikult läbi.
Hoidke oma ITW pass alati käepärast, eriti kui te lähete meie tugikeskustesse toetust
saama. Pange oma ostukinnitus ITW passi kaanel asuvasse hoidjasse.
Juhul kui teie reisi sihtriigis ei ole Aceri volitatud eITW keskust võite te sellegipoolest
võtta ühendust meie kontoritega üle terve maailma.
Palun vaadake täpsemalt järele internetileheküljelt http://global.acer.com.

Enne kui helistate
Palun hoidke Acer online teenindusse helistamise ajaks käepärast järgmine informatsioon
ning hoidke palun helistamise ajal oma arvuti enda läheduses. Koos teie abiga saame me
vähendada kõnele kuluvat aega ning lahendada tõhusamalt teie probleeme.
Kui teie arvuti annab veateateid või –helisignaale kirjutage nad üles nii nagu nad
ekraanile ilmuvad (piiksude korral siis nende arv ning järjekord).
Te peate edastama järgmise informatsiooni:
Nimi:____________________________________
Aadress:__________________________________
_________________________________________
Telefoninumber:___________________________
Masina ja mudeli tüüp:______________________
Seerianumber:____________________________
Ostukuupäev:_____________________________
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Acer Arcade
Arcade on integreeritud muusika, fotode, DVD filmide ning videote esitaja. Vaatamiseks või
kuulamiseks klikkige Arcade koduleheküljel sisu nupul (näiteks Music, Video, jne…).

Cinema – DVD-de või VCD-de vaatamine
Album – kõvakettale või suvalisele teisaldatavale andmekandjale salvestatud fotode vaatamine
Video – videoklippide vaatamine ja / või toimetamine
Music – erinevates formaatides muusikafailide kuulamine
Burner – andmete arhiveerimiseks CD-de või DVD-de põletaimne
Advanced Settings – Arcade seadistamine vastavalt oma vajadustele

Märkus: Videote, DVD-de või slideshow-de vaatamise ajal energiatarbimise
kontrolli seaded ei tööta. Nimetatud seaded töötavad muusika kuulamise
ajal.
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Arcade kuumad klahvid
Windows keskkonnas kasutamisel on alltoodud klahvikombinatsioonide abil on võimalik Arcade
funktsioone peenhäälestada ning –seadistada.

Kuum klahv

Funktsioon

Fn+F1

Online abimenüü

Fn+F3

EPowerManagement koos akuteabega

Fn+F5

Ekraani vahetus

Fn+F6

Tühi ekraan

Fn+F8

Kõlarid

Fn+↑

Helitugevus valjemaks; vähendab helitugevust

Fn+↓

Helitugevus nõrgemaks; vähendab helitugevust

Fn+→

Heleduse suurendamine; suurendab ekraani heledust

Fn+←

Heleduse vähendamine; vähendab ekraani heledust

Fn+Home

Mängimine/Paus; ühe korra vajutamisel esitamise algus
ning teise korra vajutades esitamise peatamine

Fn+Pg Up

Stopp; muusikapala või videoklipi esitamise peatamine

Fn+ Pg Dn

Tagasi; eelmise muusikapala või videoklipi esitamine

Fn+End

Edasi; järgmise muusikapala või videoklipi esitamine
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Salvestiste leidmine ning esitamine
Arcade’i koduleheküljel nupule klikkimisel avaneb vastava teema kodulehekülg. Sisulehekülgedel on
vasakul nupud ning paremal sisu uurimise ala. Kui nupp näitab ühte mitmest valikust nagu näiteks
sorteerimise järjekord. On kehtiv seadistus ära märgitud vasakul pool oleva eredavärvilise palliga.
Sisu valimiseks klikkige sisualal olevale objektile. Kui CD või DVD seadmeid on rohkem kui üks,
kuvatakse ekraanile kõik sellised seadmed. Pilte ning videoid näidatakse mappidesse organiseeritud
failidena (koos pisipiltidega).
Mapi uurimiseks tuleb ta klikkimise teel avada. Selle kohal asuvasse mappi tagasi minemiseks klikkige
Up one level nupule. Kui sisukord on pikem kui ühele leheküljele mahub kasutage kogu sisu läbi
vaatamiseks paremal all olevaid kerimisnuppe.

Täpsemad seadistused
Arcade’I on võimalik peenhäälestada vastavalt teie arvutile või isiklikele eelistustele. Seadistuste
(settings) leheküljele saab kui klikkida koduleheküljel nupule Advance Settings.
Screen ratio seade abil saate valida standard (4:3) või laiekraani (16:9) vahel.
“Audio output” (heli väljund) peab olema pandud Stereo peale juhul kui te kuulate kõlareid või siis
Virtual surround sound peale juhul kui te kasutate kuulareid, või SPDIF juhul kui te kasutate
digitaalväljundit.

Märkus: Kui seadme kõlarid ei suuda madalsagedushelisid piisavalt hästi
esitada on soovitatav seda võimalust mitte valida. Vastasel juhul on oht
arvuti sisekõlarid tõsiselt ära rikkuda.
About Acer Arcade nupule klikkides avaneb versiooni ning kopeerimisõiguse alane info.
Acer Arcade tehaseseadistustele taastamiseks klikkige nupule Restore to factory settings.

Arcade juhtnupud
Videoklippide, filmide või slideshow’de kogu ekraanil vaatamisel on hiire liikumisel näha ekraanil kahte
paneeli. Mõne sekundi möödudes peale hiire paigal hoidmist paneelid kaovad. Ekraani ülaossa ilmub
“Navigation controls” paneel ning alaossa “Player controls” paneel.
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Navigeerimise juhtnupud
Arcade’i koduleheküljele naasmiseks klikkige akna ülemises vasakus nurgas olevale Home nupule.
Sisu otsimise ajal ühe mapi võrra ülespoole liikumiseks klikkige Up one level. Eelmise ekraanipildi
juurde naasmiseks klikkige Return. Üleval paremal nurgas olevad nupud (Vähenda, Suurenda, Sule)
käituvad nagu tavalisel PC-l.
Arcade’ist väljumiseks klikkige akna üleval paremal nurgas olevale Close nupule. Samuti võite te
klikkida nupule To PC.

Mahamängija juhtnupud
Akna allosas on näha mahamängija juhtnupud, mida kasutatakse video, slideshow-de, filmide ja
muusika mahamängimise puhul. Vasakul olev grupp on standardsed mahamängimise juhtnupud
(mängi, paus, stopp, jms…). Paremal olev grupp kontrollib helitugevust (summutus, helitugevuse
suurendamine/vähendamine).

Märkus: DVD-de mängimise ajal ilmuvad helitugevuse kontrollimise
nuppudest paremale poole lisa juhtnupud. Neid nuppe kirjeldatakse
täpsemalt juhendi Kino peatükis.

Kino (Cinema)
Kui teie arvuti on varustatud DVD seadmega saate te Arcade’i Cinema funktsiooni abil mängida DVDde ja Video CD-de peale salvestatud filme. Seadmel on samad funktsioonid ning juhtnupud nagu
tavalisel eluruumides kasutatavatel DVD mängijatel.
Plaadi sisestamisel DVD seadmesse hakkab film automaatselt mängima. Filmi juhtimiseks ilmub hiire
liigutamisel akna alumisse osasse juhtpaneel.
Kui enam kui üks optiline seade sisaldab mängitavat plaati tuleb teil koduleheküljel klikkida Cinema
nupule ja avada Cinema siselehekülg; seejärel tuleb paremalt poolt valida plaat, mida te soovite
vaadata.
DVD-sid vaadates lisanduvad pop-up paneelile järgmised juhtnupud
•

DVD Menu (menüü)

•

Subtitles (subtiitrid)

•

Language (keel)

•

Angle (nurk)

Hetkel mängivat plaati näidatakse seadmete kohal olevas nimekirjas. Sama lehekülg ilmub uuesti kui
te vajutate filmi ajal “Stopp” nupule. Vasakul küljel olevad nupud võimaldavad teil jätkata filmi
vaatamist samast kohast kus ennem vaatamine katkes, taaskäivitada film algusest peale, hüpata DVD
menüüsse, väljutada plaati, või minna DVD seadistuste leheküljele.
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DVD seadistused
DVD seadistusi on kahte liiki – “Video” ja “Language” (keel). Vajutage seadistuste lehekülje avamiseks
vastavale nupule.

Video
Video seadistused kontrollivad DVD-de/VCD-de videoväljundit
Hardware acceleration (kasuta riistvara kiirendust) kasutab erilist mõnede graafikakaartide
töötlemisvõimsust vähendamaks protsessori koormamist DVD-de ja mõnede videofailide
mahamängimisel. Kui teil on probleeme videokvaliteediga lülitage see funktsioon Off (välja).
Valige väljunditüüp:
•

4:3 Standard või 16:9 Widescreen (laiekraan) vastavalt oma esituseelistustele

•

Letterbox võimalus näitab kogu laiekraani filmisisu tema algupärases pildiformaadis lisades
ekraani üla- ning alaosasse mustad ribad.

•

Pan&Scan funktsioon on laiekraan pildiformaadiga DVD filmidele.

•

Cinema vision on mittelineaarne video venitamise tehnoloogia, mis tekitab minimaalselt ähireid
pildi keskosas.

•

Stretch venitab videopildi esitlusekraani mõõtmetele vastavaks.

•

“Colour profile” funktsioon võimaldab teil reast värvikonfiguratsioonidest valida videosisu üldpildi
mahamängimise ajaks. “Original” kasutab vaadatava plaadi värviskeemi samas kui “Vivid”, “Bright”
ning “Theatre” lisavad videopildile parendatud värvigammat.

•

Acer ClearVision on video parendustehnoloogia, mis määratleb video sisu ning reguleerib
dünaamiliselt ereduse/kontrastsuse/küllastatuse taset nii, et teil ei ole vaja muuta värviseadeid
juhul kui vaadatav film sisaldab stseene, mis on kas liiga tumedad või eredad.

•

Tehaseseadistuste taastamiseks klikkige nupule Restore to factory settings.

Language (keel)
Keeleseadistuste muutmise abil kontrollitakse DVD-de/VCD-de heli ning subtiitrite väljundit.
“Subtitle” valib vaikimisi määratud DVD-de subtiitrikeele kui see on võimalik. Tehasemäärang on “Off”
(välja lülitatud).
“Closed caption” lülitab sisse DVD-de suletud lõigud. Antud funktsioon näitab videosignaali sisse
kodeeritud lõike, mis kirjeldavad ekraanil toimuvat tegevust ning dialooge kuulmishäiretega inimeste
jaoks. Tehasemäärang on “Off” (välja lülitatud).
“Audio” valib DVD filmide mahamängimise vaikimisi keele.
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Album
Acer Arcade abil on võimalik vaadata digitaalfotosid kas üksikult või slideshow’dena teie arvuti
kõikidest saada olevatest seadmetest. Klikkige Arcade koduleheküljel Album nupule ning ekraanil
avaneb Album põhilehekülg.

Paremal poolel asuv sisu piirkond näitab nii üksikuid pilte kui mappe. Mapi avamiseks tehke mapil
klikk.
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Slideshow vaatamiseks avage vaadata soovitavaid pilte sisaldav mapp ning seejärel klikkige nupule
Play slideshow. Slideshow-d näidatakse täisekraanil. Slideshow juhtimiseks kasutage pop-up
juhtpaneele.
Pildi pööramiseks täisekraanirezhiimis, klikkige Rotate right või Rotate left.
Üksiku pildi vaatamiseks tehke pildil klikk, misjärel avaneb pilt täisekraani suuruses.

Slideshow seaded
Slideshow seadete muutmiseks klikkige Albumi leheküljel nupule Settings.
“Slide duration” seadistus määrab kui kaua igat slaidi enne automaatselt uue pildi ette võtmist
näidatakse.
“Transition effects” seadistus määrab ühelt pildilt teisele üle mineku viisi.
Slideshowle taustmuusika lisamiseks valige “Play music during slideshow” võimalusel “Yes”. Muusika
valimise lehekülg palub teil valida oma isiklikust muusikakogust valida sobiv muusika.
Tehaseseadistuste taastamiseks klikkige nupule Restore to factory settings.

Video
Video funktsiooni avamiseks klikkige Arcade Koduleheküljel Video nupule.

Märkus: Video funktsioon on mõeldud MPEG1, MPEG2 (kui on installeeritud
DVD drive), AVI, WMV ning ASF formaatide esitamiseks. Kui soovite vaadata
DVD-d või VCD-d kasutage Cinema funktsiooni.
Video leheküljel on kaks valikuvõimalust – “Video Play” või “Video Edit”.

Videofaili esitamine
Videofailide vaatamiseks klikkige Video Play nupule. Video leheküljel on videofailid ära toodud
paremal pool asuvas sisu piirkonnas. Failid on näidatud mappide järgi ning väikepilt näitab video
esimest kaadrit.
Videofaili esitamiseks tehke ikoonil klikk ning videofaili hakatakse näitama täisekraanil. Hiire
liigutamisel ilmub ekraani alla osasse pop-up juhtpaneel. Videoleheküljele naasmiseks klikkige “Stop”.
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Videofaili toimetamine
Video Authoring nupule klikkides avaneb PowerProducer programm.
PowerProducer on digitaalne video toimetamise programm, mis aitab teil luua professionaalse
väljanägemisega filme – koos muusika, eriefektide ning üleminekuefektidega. PowerProducer annab
kodukasutajatele lihtsa vahendi aitamaks neil olla loovamad oma koduvideote loomisel.
PowerProduceri kasutamiseks ei pea üldsegi olema video professionaal. Digitaalne filmivalmistamise
protsess sisaldab nii kunstimeelt kui tehnoloogiat, alates toorvideo lõikudest ning lõpetades filmiga.
Enne kui asute oma filmi PowerProduceriga toimetama peate te alguses looma (või kokku koguma)
selle komponendid – videoklipid, fotod ning muusika.
Kui toormaterjal on valmis saate te kasutada PowerProducerit järgmiste ülesannete teostamiseks:
•

video- ning helimaterjali lisamine

•

video- ning helimaterjali lühendamine soovitud pikkuseni

•

videoklipile eriefekti lisamine

•

videoklipi teravuse, kontrastsuse, ja/või värvi reguleerimine

•

videoklippide vahele üleminekuefektide lisamine

•

oma toodangu läbi vaatamine

•

oma toodangu põletamine VCD või DVD-le.

Video toimetamiseks abi saamiseks pöörduge PowerProducer online abisüsteemi poole.

Muusika
Oma muusikakollektsiooni avamiseks klikkige Arcade koduleheküljel nupule Music.
Valige mapp, mis sisaldab muusikat, mida te kuulata soovite. Kogu CD algusest lõpuni kuulamiseks
klikkige “Play”, või valige sisu piirkonnas välja toodud laulude seast teid huvitav konkreetne
muusikapala.
Mapis olevad muusikapalad on ära toodud sisu piirkonnas; akna vasakus servas on juhtnupud “Play”
(mängimine), “Random” (suvalises järjekorras), ning “Repeat All” (korrata kõiki). Visualize võimalus
võimaldab vadata arvutiloodud visualisatsioone muusika kuulamise ajal. Muusika mängimise ajal saab
akna allosas olev juhtpaneeli abil kergesti reguleerida nii helitugevust kui esitamise võimalusi.
Muusika eraldamiseks CD-lt klikkige Rip CD. Avanevas aknas valige laulud, mida te soovite eraldada
(või klikkige “Select”/”Clear All”) – ning seejärel klikkige “Rip now”.
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Põletaja
NTI CD/DVD-Maker lihtsustab tänapäeva digitaalselt elustiili andes andmete, helindite, fotode ning
videote salvestamiseks lihtsa ning kõikehõlmava lahenduse. Teil on võimalik põletada ning salvestada
CD/DVD peale kõike – oma muusikat just selliselt nagu te see teile meeldib, oma fotosid, oma videoid.
Isegi kopeerida teile olulist informatsiooni kiiremini ning lihtsamalt kui kunagi varem.

Kopeerimine - tee CD/DVD kollektsioonist tagavarakoopia
Kõigest paari hiireklõpsuga on võimalik valmistada tagavarakoopiaid (kopeerimise kaitseta) CD-dest.
Sama on võimalk ka kopeerimiskaitseta DVD-dega!

Audio – loo oma enda suurimate hittide CD-d
Ühe hetkega on võimalik luua parima saundiga muusikat. Põleta oma lemmiklood CD-le ning sul on
võimalik kuulata neid iga CD mängijaga. Konverteeri oma muusikakollektsioon MP3-ks ning teisteks
levinud muusikaformaatideks. Teil on võimalik valmistada ka enda MP3 CD-sid, kuhu mahub enam kui
100 teie lemmiklaulu ning kulata neid oma PC-s või MP3 CD mängijas.

Andmed – salvesta andmeid lihtsalt ning kergelt
Kopeeri oma arvuti kõvaketta failid plaadile, et neid arvuti võimaliku vea korral lihtsalt ning kergelt
tagasi laadida. Andmete arhiveerimisel CD/DVD peale jääb teil ära vajadus lisakõvaketaste järele.

Video – teie piltide maailm
Tee digifotodest taustmuusikaga Slideshow VCD, mida on võimalik enamikes DVD mängijates maha
mängida. Anna uus elu oma videoklippidele ning jaga sündmusi oma sõprade ning perega kuna
plaadid ja failid on enamikes DVD mängijates maha mängitavad. Video CD ning Super Video CD-dele
on teil on võimalik lisada ka personaliseeritud menüüsid.
Täpsemad üksikasjad iga ülalmainitud võimaluse kohta leiate kasutaja menüüst (User’s Guide) või
klikkides Help nupule ning avades NTI CD/DVD-Maker’i abimenüü.
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Failitüüpide sobivus
Režiim

Toetab

Ei toeta

Cinema

DVD/SVCD

DTS, Linear PCM, TruSurroundXT, SRS, DVD
audio

VCD/MiniDVD
Video

ASF/WMV/AVI

DVD navigator, SVCD, M2V, MOV, Flash

MPEG1/2
DivX (vajalik CODEC)
Album

BMP, JPG, PNG

GIF, TIF, PSD, ICO

Music

MP3, WMA, WAV, CDA (Audio
CD)

DVD audio, SACD

Märkus: Meedia automaatne kindlakstegemine töötab ainult põhimenüü all.

36

Arvutiga liikumine
Alljärgnev peatükk annab soovitusi ning nõuandeid arvutiga ringi liikumisel või reisimisel.

Desktopist lahti ühendamine
Arvuti välisseadmetest lahti ühendamiseks tegutsege järgmiselt:
1. Salvestage pooleli olevad tööd.
2. Eemaldage seadmest kõik plaadid ja disketid.
3. Lülitage välja arvuti.
4. Sulgege ekraan.
5. Ühendage juhe lahti vahelduvvooluadapterist.
6. Ühendage lahti klaviatuur, hiir, printer, väline monitor ning teised välisseadmed.
7. Ühendage lahti Kensington lukk juhul kui te kasutate seda arvuti turvamiseks.

Ringi liikumine
“kui te liigute suhteliselt lühikese maa näiteks töölaua juurest nõupidamiste ruumi”

Arvuti ettevalmistamine
Enne arvuti teisaldamist sulgege ning lukustage ekraan, misjärel läheb seade Unerežiimi.
Nüüd võite te arvuti võtta rahulikult kaasa igale poole kuhu te hoone piires soovite
minna. Arvuti unerežiimist välja toomiseks avage ekraan.
Arvuti kliendi kontorisse või teise hoonesse viies võite arvuti täielikult välja lülitada:
Klikkige Start, Turn Off Computer ning seejärel Turn Off.

- või -

võite panna arvuti unerežiimi vajutades Fn-F4. Sulgege ning lukustage seejärel ekraan.
Kui te olete arvutit uuesti valmis kasutama, lukustage lahti ning avage ekraan ning
vajutage ja vabastage pealüliti. Juhul kui energiatarbimise indikaator on välja lülitunud
tähendab see, et arvuti on läinud sügavasse unerežiimi (Hibernation) ning ennast välja
lülitanud.
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Märkus: Kui Une indikaator on välja lülitatud tähendab see, et arvuti on läinud sügava
une seisundisse ning on välja lülitunud. Kui vooluindikaator on väljas, kuid une
indikaator on sees on arvuti uneseisundis. Mõlemal juhul tuleb arvuti uuesti sisse
lülitamiseks vajutada ning vabastada pealüliti. Pange tähele, et arvuti läheb sügava
une seisundisse alles peale pikaajalist uneseisundis viibimist.

Mida võtta kaasa kohtumistele
Kui kohtumine on suhteliselt lühiajaline piisab lihtsalt arvuti kaasa võtmisest. Kui
kohtumine on aga pikem või arvuti ei olnud täielikult laetud võib teile osutuda vajalikuks
võtta kaasa vooluadapter ning arvuti kohtumisruumis seinakontakti ühendada.
Kui kohtumise ruumis ei ole voolupesa kuhu adapter ühendada vähendage
energiatarbimust lülitades arvuti esimesel võimalusel Unerežiimi. Iga kord kui te arvutit
aktiivselt ei kasuta vajutage Fn-F4 või sulgege ekraan. Arvuti äratamiseks vajutage
suvalisele klahvile või avage ekraan.

Arvuti koju kaasa võtmine
“Kui lähete kodust tööle või vastupidi”

Arvuti ettevalmistamine
Peale arvuti desktopist lahti ühendamist tegutsege arvuti ettevalmistamiseks enne kodu
minemiseks järgmiselt:
•

Kontrollige, kas te olete eemaldanud seadmest kõik laserplaadid ning disketid. Plaadi
eemaldamata jätmine võib kahjustada seadme lugemispead.

•

Pakkige arvuti kaitsvasse kohvrisse, mis hoiab arvutit libisemast ning omab
polsterdust seadme kaitsmiseks põrutuste eest.

Hoiatus: Vältige esemete paigutamist arvuti kaane ligidusse. Ülemisele
kattele avalduv surve võib vigastada ekraani.

Mida endaga kaasa võtta
Kui teil just ei ole kodus neid juba olemas, võtke endaga kaasa:
•

Vahelduv-voolu adapter ning voolujuhe

•

Kasutusjuhendi trükiversioon
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Millele tähelepanu pöörata
Järgige alljärgnevaid juhiseid oma arvuti kaitsmiseks töölt ja tööle reisimise ajal:
•

Viige temperatuurimuutuste mõju miinimumini hoides arvutit enda läheduses.

•

Kui teil tekib vajadus pikemaks ajaks peatuda ning teil ei ole võimalust arvutit endaga
kaasa võtta jätke arvuti auto pagasiruumi kuna seal on jahedam kui auto salongis.

•

Muudatused temperatuuris ning suhtelises niiskuses võivad tuua kaasa kondensaadi
tekkimise. Laske arvutil jõuda toatemperatuurile ning jälgige enne arvuti sisse
lülitamist ekraani kondensaadi märkide tekkimise suhtes. Kui temperatuuri muutus on
suurem kui 10°C laske arvutil jõuda aeglaselt toatemperatuurile. Kui võimalik jätke
arvuti 30 minutiks keskkonda, mille temperatuur oleks välis- ning sisetemperatuuri
vahe pealne.

Kodukontori püsti panemine
Kui te kasutate regulaarselt oma arvutit kodus võib teil olla kasulik osta kodus
kasutamiseks teine vahelduvvoolu adapter. Teise adapteriga hoiate te ära lisaraskuse
tassimist kodust tööle ja vastupidi.
Kui te kasutate oma arvutit kodus märkimisväärse aja jooksul võib teil tekkida vajadus
ka välise klaviatuuri, monitori ning hiire järele.

Arvutiga reisimine
"kui te reisite pikemate vahemaade taha näiteks, oma kontorist kliendi kontorisse või siis
lokaalselt reisides"

Arvuti ettevalmistamine
Valmistage arvuti ette samasugusel viisil nagu arvutit koju kaasa võttes. Veenduge, et
arvuti aku oleks laetud. Lennujaama turvateenistus võib nõuda teilt arvuti välja lülitamist
väravate piirkonda viimisel.

Mida endaga kaasa võtta
Võtke endaga kaasa järgmised esemed:
•

Vahelduvvoolu adapter

•

Täis laetud tagavara aku(d)

•

Lisaprinteri seadmete failid juhul kui te kavatsete kasutada teisi printereid
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Millele tähelepanu pöörata
Lisaks eelnevalt kirjeldatud juhistele arvuti koju kaasa võtmisel tuleb reisimisel pidada
silmas ka alljärgnevat:
•

Ärge andke arvutit koos muu pagasiga ära vaid kandke teda alati endaga kaasas.

•

Võimaluse korral laske arvuti käsitsi läbi vaadata. Lennujaamade röntgenseadmed on
turvalised, kuid ärge viige arvutit läbi metallidetektori.

•

Vältige flopiketaste sattumist käsimetalldetektorite mõjuulatusse sattumast.

Arvutiga välismaal reisimine
“kui te reisite välisriikides”

Arvuti ettevalmistamine
Arvuti ettevalmistamisel tegutsege nagu tavaliselt reisi jaoks ettevalmistamisel.

Mida endaga kaasa võtta
Võtke endaga kaasa järgmised esemed:
•

Vahelduvvoolu adapter

•

Voolujuhtmed, mis on sobivad teie reisi sihtriigis kasutamiseks

•

Täislaetud tagavaraaku(d)

•

Lisaprinteri seadmete failid juhul kui te kavatsete kasutada teisi printereid

•

Ostutõend juhuks, kui te peate seda tolliametnikele näitama

•

Rahvusvaheline Reisija Garantii pass (International Traveler’s Warranty passport)

Millele tähelepanu pöörata
Lisaks juhistele arvutiga reisimisele on välismaal reisides kasulik meeles pidada järgmisi
punkte:
•

Teise riiki reisides kontrollige kas kohalik vahelduvvoolu pinge ning vahelduvvoolu
juhe sobivad koha peal kasutamiseks. Juhul kui ei ostke teine voolujuhe, mis on sobiv
kohaliku elektripingega. Ärge kasutage muundureid.

•

Kasutades modemit, kontrollige, kas modem ning ühendusliitmik sobivad sihtriigi
telekommunikatsiooni süsteemiga.
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Arvuti turvalisuse tagamine
Teie arvuti on väärtuslik investeering, millel tasub silma peal hoida. Õppige oma arvutit
kaitsma ning tema eest hoolt kandma.
Turvaseadmete hulka kuuluvad riist- ja tarkvara lukud – turvalukk ning paroolid.

Arvuti turvaluku kasutamine
Arvuti parema paneeli juures asuva turvaluku eendi külge on võimalik kinnitada
Kensigtoniga ühilduv arvuti turvalukk.
Kerige arvuti turvaluku kaabel ümber mõne teisaldamatu eseme nagu näiteks laua või
lukustatud sahtli käepideme külge. Sisestage lukk eendisse ning pöörake luku
lukustamiseks võtit. Saadaval on ka ilma võtmeta mudeleid.

Parooli seadistamine
Paroolid kaitsevad teie arvutit lubamatu juurdepääsu eest. Parooli aktiviseerimisel ei ole
kellelgi ilma õiget parooli sisestamata võimalik arvutile ligi pääseda.
Teil on võimalik aktiviseerida kolme liiki paroole:
1. Omaniku Parool (Supervisor Password) kaitseb teie arvutit omavolilise sisse logimise
ning BIOSe kasutamise eest. Vt ka lk 45.
2. Kasutaja Parool (User Password) kaitseb teie arvutit omavolilise kasutamise eest.
3. Kõvaketta Parool (Password on Boot) kaitseb teie andmeid hoides ära omavolilise
juurdepääsu teie kõvakettale.
Tähelepanu! Ärge unustage oma Seadistuste (Setup) ja Kõvaketta paroole! Kui te
olete paroolid unustanud võtke palun ühendust meie edasimüüja või volitatud
teeninduskeskusega.
Paroolide valimine ning aktiviseerimine toimub BIOSi kaudu.

41

Paroolide sisestamine
Kui arvutile on seatud parool ilmub ekraanile õigel momendil parooliaken.
•

Omanikuparooli aktiviseerimise järel ilmub parooli aken kui te üles laadimise ajal
tahate <F2> vajutades BIOS süsteemi siseneda.

•

Trükkige Omanikuparool ning vajutage BIOS süsteemi sisenemiseks <Enter>. Parooli
valesti sisestades ilmub hoiatusteade. Proovige uuesti ning vajutage <Enter>.

•

Kasutajaparooli aktiviseerimise korral ilmub parooliaken üles laadimise ajal.

•

Trükkige Kasutajaparool ning vajutage arvuti kasutamise alustamiseks <Enter>.
Parooli valesti sisestades ilmub hoiatusteade. Proovige uuesti ning vajutage <Enter>.

Märkus: Parooli sisestamiseks on kolm võimalust. Kui te ka kolmanda katsega ei
saanud parooli korralikult sisestada süsteem seiskub. Vajutage ning hoidke arvuti
välja lülitamiseks pealüliti neli sekundit alla surutuna. Seejärel lülitage arvuti uuesti
sisse ning proovige uuesti

Paroolide peale panemine
Paroolide peale panemine toimub BIOS süsteemis.
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Laiendamine läbi lisavõimaluste kasutamise
Teie sülearvuti pakub teile täieliku ja laiapõhjalise mobiilse arvutikasutamise kogemuse.

Ühendamisvõimalused
Portide abil on võimalik teie arvutiga ühendada välisseadmeid sarnaselt desktop
arvutitele. Võimalike lisaseadmete ühendamiseks lugege alljärgnevaid juhiseid:

Faks/data modem
Teie arvutil on integreeritud V.92 56Kbps faks/data modem.

Hoiatus! Ülalnimetatud modemiport ei sobi digitelefoniliinidega
kasutamiseks. Antud modemi ühendamine digiliinidega viib modemi rivist
välja.
Modemi kasutamiseks ühendage telefonikaabel modemipesast telefoniliini pesasse.

Hoiatus! Kasutage kasutamismaal selles riigis sobivad telefonikaablit.
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Võrk
Integreeritud võrguvõimalus võimaldab arvuti ühendamist Etherneti põhisesse võrku.
Võrguvõimaluse kasutamiseks ühendage Etherneti kaabel võrgu pesast (RJ-45) võrgu pesa või
hubiga. Täpsemate üksikasjade teada saamiseks võtke palun ühendust oma
võrguadministraatoriga.

Universal Serial Bus
Universal Serial Bus (USB) 2.0 port on suure kiirusega serial bus, mis võimaldab teil arvutiga ja
omavahel ühendada USB välisseadmeid ilma kallist süsteemiressurssi kasutamata.
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PC Kaardi pesa
Arvuti paremal küljel on üks Type II CardBus PC Card pesa. Pesasse on võimalik panna
pangakaardi suuruseid kaarte, mis suurendavad arvuti kasutatavust ning laiendatavust.
Kaardil peab olema peale trükitud PC Cardi logo.
PC kaardid (varemalt PCMCIA) on portatiivsetele arvutitele lisatavad kaardid, mis avavad
teile laiendamisvõimalused, mida kaua aega oli võimalik kasutada ainult desktop arvutite
juures. CardBus parandab 16-bit PC card tehnoloogiat sagedusriba laiendamisega 32
bitini.

Märkus: Juhised kaardi installeerimiseks ning funktsioonide kirjeldused on
toodud kaardiga kaasas oleval juhendil.

PC Cardi sisestamine
Sisestage kaart pesasse ning tehke vajaduse korral vajalikud ühendused (näiteks
võrgukaabel). Täpsemad juhised leiate te konkreetse kaardi juhendist.

PC kaardi väljutamiseks
Enne PC kaardi väljutamist:
1. Sulgege PC kaarti kasutav rakendus.
2. Tehke taskbaril asuval PC Card ikoonil vasak klikk ning peatage kaardi kasutamine.
3. Vajutage PC kaardi väljutusnupule väljutusnupu väljutamiseks ning seejärel vajutage uuesti –
nüüd juba kaardi välja lükkamiseks.
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Mälu installeerimine
Mälu installeerimisel tegutsege järgmiselt:
1. Lülitage arvuti välja, eraldage lahti vahelduvvoolu adapter (kui on ühendatud) ning
eemaldage aku. Seejärel keerake arvuti ümber nii, et pääseksite ligi tema alumisele
küljele.
2. Eemaldage mälu kattekruvid, seejärel tõstke ning eemaldage mälu kate.
3. (a) Sisestage mälu moodul diagonaalselt pesasse ning (b) suruge õrnalt peale kuni ta
klõpsuga oma kohale kinnitub.

4. Asetage mälu kaas tagasi oma kohale ning kinnitage kruviga.
5. Pange aku tagasi oma kohale ning ühendage vooluadapter vooluvõrku.
6. Lülitage arvuti sisse.
Arvuti leiab ning rekonfigureerib uue mälumahu automaatselt.

BIOS Utility
BIOS Utility on riistvara konfigureerimise programm, mis on integreeritud teie arvuti
Basic Input/Output System-isse (BIOS) (peamine sisend/väljundsüsteem).
Teie arvuti on juba korralikult konfigureeritud ning optimiseeritud ning teil ei ole tarvis
seda programmi eraldi käivitada. Konfiguratsiooni probleemide tekkimisel võib teil aga
tekkida vajadus programmi käivitamise järele.
BIOS Utility aktiviseerimiseks vajutage käivitamise alguses aset leidva arvuti enda
kontrollimise (Power-On Self Test (POST)) ajal, samal ajal kui ekraanile on kuvatud
Aspire logo, klahvile <F2>.

Üleslaadimise järjekord
Üleslaadimise järjekorra määramiseks BIOS programmis tuleb BIOS sisse lülitada ning valida ekraani
ülaosas toodud kategooriatest Boot.
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Disk-to-disk taastamise võimaldamine
Kettalt kettale taastamise (kõvaketta taastamise) võimaldamiseks aktiviseerige BIOS programm,
seejärel valige ekraani ülasosas asuvate kategooriate seast Main. Leidke ekraani allosast D2D
Recovery ning <F5> ja <F6> klahvide abil valige funktsiooni seisundiks Enabled.

Parool
Üleslaadimise ajal käivituva parooli seadmiseks aktiviseerige BIOS programm, seejärel valige ekraani
ülasosas asuvate kategooriate seast Security. Leidke Password on boot ning <F5> ja <F6> klahvide
abil lülitage funktsiooni sisse.

Tarkvara kasutamine
DVD filmide esitamine
Kui optilise seadme pesasse on paigaldatud DVD seade on teil õvimalik oma arvutis maha mängida
DVD filme.
1. Väljutage DVD sahtel ning sisestage DVD filmiplaat; seejärel sulgege DVD sahtel.

Tähelepanu: Esimest koda DVD mängijat sisse lülitades küsib programm
teilt regiooni koodi. DVD plaadid on jagatud 6 regiooni vahel. Peale regiooni
valimist mängib seade ainult selle regiooni DVD plaate. Regioonikoodi on
võimalik valida ainult 5 korda (kaasa arvatud esimene kord), peale mida
jääb viimane valitud kood edaspidi muudetamatuks. Kõvaketta
ümberinstalleerimine ei muuda regiooninumbrite valimise kordade arvu.
Alljärgnevas tabelis on ära toodud DVD filmiregioonide kooditeave.
2. DVD film hakkab automaatselt mõne sekundi möödudes mängima.

Regiooni kood

Riik või regioon

1

USA, Kanada

2

Euroopa, Lähis-Ida, Lõuna Aafrika, Jaapan

3

Indo-Hiina, Taiwan, Lõuna Korea

4

Ladina Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa

5

Endine NSVL, Aafrika osad, India

6

Hiina RV
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Märkus: Regioonikoodi muutmiseks sisestage seadmesse erineva
piirkonnakoodiga plaat. Täiendava informatsiooni leiate te online kasutaja
toest.

Energia tarbimise kontroll
Teie arvutil on sisseehitatud energia tarbimise kontrollseade, mis jälgib pidevalt süsteemi
aktiivsust. Süsteemi aktiivsuse all mõistame me kõiki tegevusi, mis hõlmavad ühte või
enamat järgmist seadet: klaviatuur, hiir, kõvaketas, serial- ning paralleelportidega
ühendatud välisseadmed ning videomälu. Kui teatud ajaperioodi jooksul aktiivsust ei
täheldata, peatab arvuti energia kokkuhoidmiseks mõned või kõik nimetatud seadmed.
Teie arvuti kasutab ACPI-d toetavat energia tarbimise juhtimise skeemi, mis võimaldab
teil üheaegselt hoida maksimaalset kokku energiat ning tagab samas maksimaalse
tootlikkuse. Kõigi energiatarbimise aspektide eest kannab teie arvutis hoolt Windows.

Acer eRecovery
Acer eRecovery on vahend süsteemi kiireks varundamiseks ning taastamiseks. Teil on võimalik luua
ning salvestada olemasolev süsteemi konfiguratsiooni varukoopia kõvakettale, CD või DVD plaadile.
Acer eRecovery koosneb järgmistest funktsioonidest:
1. Tagavarakoopia valmistamine
2. Tagavara koopia alusel taastamine
3. Tehase seadistusega CD koopia valmistamine
4. Grupeeritud tarkvara reinstalleerimine ilma CD-ta
5. Acer eRecovery parooli muutmine
Käesoleva peatükk juhib teid läbi iga ülalnimetatud protsessi.

Märkus: Antud funktsioon on olemas ainult osadel mudelitel. Süsteemide
puhul, millel puudub sisse ehitatud optilise plaadi põletaja tuleb enne Acer
eRecoverysse sisenemist ühendada arvutiga välimine USB või IEEE 1394
ühilduv optilise plaadi põletaja optilise plaadiga seotud ülesannete
täitmiseks.

48

Tagavarakoopia valmistamine
Teil on võimalik valmistada ning salvestada tagavarasalvestusi kas kõvakettale, CD-le või DVD-le.
1. Laadige üles Windows XP-lt.
2. Vajutage Acer eRecovery avamiseks <Alt>+<F10>.
3. Jätkamiseks sisestage parool. Esialgne parool on kuus nulli.
4. Acer eRecovery aknas valige Recovery settings ning klikkige Next.
5. Recovery seadistuste aknas valige Backup snapshot image ning klikkige Next.
6. Valige tagavara koopia valmistamise meetod.
a. Kasutage Backup to HDD ning salvestage tagavara koopia D: kettale.
b. Kasutage Backup to optical device ning salvestage tagavara koopia CD-le või DVD-le.
7. Peale tagavara koopia tegemise koopia valimist klikkige Next.
Protsessi lõpule viimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Tagavarakoopiast taastamine
Teil on võimalik taastada eelnevalt valmistatud tagavarakoopiast kas siis kõvakettalt, CD-lt või DVD-lt.
1. Laadige üles Windows XP.
2. Vajutage Acer eRecovery avamiseks <Alt>+<F10>.
3. Jätkamiseks sisestage parool. Esialgne parool on kuus nulli.
4. Acer eRecovery aknas valige Recovery actions ning klikkige Next.
5. Valige soovitud taastamistegevus ning järgige protsessi lõpule viimiseks ekraanile kuvatavaid
juhiseid.

Märkus: “Restore C:” objekt on kasutatav ainult siis kui kasutaja tagavara
koopia on salvestatud kettale D:. Vt alajaotust Tagavarakoopia
valmistamine.

Tehase seadistusega CD koopia valmistamine
Kui Süsteemi CD ega Recovery CD ei ole saadaval on teil võimalik neid luua käesoleva funktsiooni
abil.
1. Laadige üles Windows XP.
2. Vajutage Acer eRecovery avamiseks <Alt>+<F10>.
3. Jätkamiseks sisestage parool. Esialgne parool on kuus nulli.
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4. Acer eRecovery aknas valige Recovery settings ning klikkige Next.
5. Recovery seadistuste aknas valige Burn image to disk ning klikkige Next.
6. Aknas Burn image to disk valige 01. Factory default image ning klikkige Next.
7. Protsessi lõpule viimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Grupeeritud tarkvara reinstalleerimine ilma CD-ta
Acer eRecovery salvestab eellaaditud tarkvara draiverite ning rakenduste kergeks uuesti
installeerimiseks sisemiselt.
1. Laadige üles Windows XP.
2. Vajutage Acer eRecovery avamiseks <Alt>+<F10>.
3. Jätkamiseks sisestage parool. Esialgne parool on kuus nulli.
4. Acer eRecovery aknas valige Recovery actions ning klikkige Next.
5. Recovery seadistuste aknas valige Reinstall applications/drivers ning klikkige Next.
6. Valige soovitud draiverid/rakendused ning järgige reinstalleerimiseks ekraanile kuvatavaid
juhiseid.
Esimese käivitamise ajal valmistab Acer eRecovery ette kogu vajaliku tarkvara ning mõne sekundi
möödudes toob tarkvara sisu aknasse.

Parooli muutmine
Acer eRecovery ning Acer disk-to-disk taastamine on kasutaja poolt muudetava parooliga kaitstud.
Acer eRecovery parooli muutmiseks tegutsege vastavalt all toodud juhistele.
1. Laadige üles Windows XP.
2. Vajutage Acer eRecovery avamiseks <Alt>+<F10>.
3. Jätkamiseks sisestage parool. Esialgne parool on kuus nulli.
4. Acer eRecovery aknas valige Recovery settings ning klikkige Next.
5. Recovery seadistuste aknas valige Password: Change Acer eRecovery password ning klikkige
Next.
6. Protsessi lõpule viimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Märkus: Kui süsteemi kokku kukub (crash) ning Windowsi ües ei lae saate
te käivitada Acer disk-to-disk tehase seadistuste taastamise ka DOS
rezhiimis.
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Vigade leidmine ning kõrvaldamine
Alljärgnev peatükk näitab teile kuidas tegutseda tavaliste süsteemi probleemide korral.
Lugege probleemi tekkimisel enne tehniku kutsumist läbi. Tõsisemate probleemide
lahendamine nõuab arvuti avamist. Ärge proovige arvutit ise avada; võtke ühendust
edasimüüjaga või volitatud teeninduskeskusega.

Vigade kõrvaldamise nipid
Teie sülearvuti kuvab ekraanile tekkinud vigade teated, et aidata teil lihtsamalt
probleeme lahendada
Kui süsteem on andnud teile veateate või on ilmnenud veasümptomid, vaadake alltoodud
veateadete kirjeldusi. Kui probleemi lahendada ei õnnestu, võtke ühendust seadme
edasimüüjaga.

Veateated
Saanud veateate, pöörake sellele tähelepanu ning võtke ette tegevus vea
kõrvaldamiseks. Alltoodud tabel sisaldab tähestikulises järjekorras veateateid koos
soovitatud tegevusega vea kõrvaldamiseks.

Veateade

Parandav tegevus

CMOS Battery Bad

Võtke ühendust edasimüüja või volitatud teeninduskeskkusega

CMOS Checksum
Error

Võtke ühendust edasimüüja või volitatud teeninduskeskkusega

Disk Boot Failure

Sisestage süsteemiketas (bootitav) flopiseadmesse (A:) ning
vajutage rebooti alustamiseks Enter.

Equipment
Configuration
Error

Vajutage F2 (POST ajal) BIOS Utilitysse sisenemiseks, seejärel
vajutage väljumiseks ning arvuti rekonfigureerimiseks Esc.

Hard Disk 0 Error

Võtke ühendust edasimüüja või volitatud teeninduskeskkusega

Hard Disk 0
Extended Type
Error

Võtke ühendust edasimüüja või volitatud teeninduskeskkusega

I/O Parity Error

Võtke ühendust edasimüüja või volitatud teeninduskeskkusega

Keyboard Error
või No Keyboard
Connected

Võtke ühendust edasimüüja või volitatud teeninduskeskkusega

Keyboard
Interface Error

Võtke ühendust edasimüüja või volitatud teeninduskeskkusega

Memory Size
Mismatch

Vajutage F2 (POST ajal) BIOS Utilitysse sisenemiseks, seejärel
vajutage väljumiseks ning arvuti rekonfigureerimiseks Esc.
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Kui probleemid ka peale parandavaid tegevusi ei lakka võtke ühendust seadme
edasimüüja või volitatud teeninduskeskkusega. Osasid probleeme on võimalik kõrvaldada
BIOS Utility abil.
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Eeskirjad ja ohutusnõuded
Vastavusdeklaratsioon EL riikidele
Alljärgnevalt deklareerib Acer, et antud sülearvuti seeria vastab Direktiivi 1999/5/EC
põhilistele nõuetele ja teistele sama direktiivi olulistele punktidele. (Täielik
dokumentatsioon on nähtav leheküljel http://global.acer.com/products/notebook/regnb/index.htm.).

Märkused modemi osas
TBR 21
Antud seade on kiidetud heaks [Nõukogu Otsus 98/482/EC - "TBR 21"] üksiku kontakti
ühenduse jaoks Avalikku Telefonirelee võrku / Public Switched Telephone Network
(PSTN). Tänu eksisteerivatele erinevustele erinevates riikides asuvate erinevate PSTN-de
vahel ei anna heakskiit iseenesest tingimusteta tagatist, seadme tööks iga PSTN
kontaktipesaga. Probleemide tekkimisel peaksite te võtma esmajärjekorras ühendust
teile seadme müünud ettevõttega.

Kehtivate riikide nimekiri
EL liikmesriigid seisuga 2004 august on: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani,
Eesti, Saksamaa, Kreeka, Soome, Prantsusmaa, Ungari, Iiri, Itaalia, Läti, Leedu,
Luksemburg, Malta, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Holland,
Suurbritannia. Kasutamine on lubatud Euroopa Liidu riikides ning samuti Norras, Šveitsis,
Islandil ning Liechtensteinis. Seadet peab kasutama ranges kooskõlas kasutamisriigi
kehtivate seaduste ning piirangutega. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge palun
kasutusriigis asuvasse Acer esindusse.

Oluline ohutusteave
Lugege juhend hoolikalt läbi ning hoidke alles vajaduse korral hilisemaks uuesti läbi
vaatamiseks.
1. Järgige kõiki seadmel näidatud hoiatusi ning juhiseid.
2. Tõmmake seade vooluvõrgust enne puhastamist välja. Ärge kasutage aerosool- või
vedelikpuhastusvahendeid. Kasutage puhastamiseks niisket riidelappi.
3. Ärge kasutage seadet vee läheduses.
4. Ärge asetage seadet ebakindlale alusele või lauale. Seade võib kukkuda ning saada
tõsiseid vigastusi.
5. Seadmes olevad avad on mõeldud ventilatsiooni jaoks; seadme kindla töötamise
tagamiseks ning ülekuumenemise eest kaitsmiseks. Nimetatud avasid ei tohi mingil
tingimusel kinni kattuda seadme panemisel voodile, diivanile, vaibale või sarnasele
pinnale. Seadet ei tohi paigutada radiaatori või küttekeha lähedusse või siis kasutada
sisseehitatud lahendusena kui ei ole tagatud korralik ventilatsioon.
6. Seadme toide peab olema tagatud seadme nimiplaadil näidatud parameetritele
vastava elektrivooluga. Kui te ei ole kindel elektrivoolu andmetes võtke ühendust
kohaliku energiamüügiasutusega.
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7. Ärge asetage voolujuhtmele raskeid esemeid. Ärge paigutage seadet kohtadesse kus
inimesed võivad juhtmetesse takerduda.
8. Pikendusjuhtme kasutamisel seadme toitega varustamisel veenduge, et seadme kogu
voolutarbimus ei ületaks pikendusjuhtme maksimaalset voolutaluvust. Samuti jälgige,
et kõikide seinakontakti ühendatu elektriseadmete voolutarbimus ei ületaks vooluringi
kaitsme amperaazhi.
9. Ärge lükake esemeid läbi seadme korpuses asuvate avade kuna nad võivad sattuda
kontakti oluliste voolu all olevate kohtadega või lühistada erinevad komponendid, mis
võib omakorda viia süttimise või elektrilöögini. Ärge laske seadme peale sattuda
mingil vedelikul.
10. Ärge proovige seadet ise hooldada kuna katete avamine või eemaldamine võib viia
teid kokku puuteni ohtlike pinge all olevate kohtadega või tuua kaasa teisi riske.
Jätke kõik hooldus kvalifitseeritud hooldetöötajate õlule.
11. Eemaldage seade vooluvõrgust ning võtke ühendust kvalifitseeritud hooldetöötajatega
juhul kui peaks aset leidma alljärgnev olukord:
a.

Voolujuhe või –pistik on vigastatud.

b.

Seadmesse on sattunud vedelik.

c.

Seade on sattunud vihma või vee kätte.

d.

Kui seade ei tööta kasutusjuhendi punkte järgides korralikult. Reguleerige ainult
neid juhtseadmeid, mida käesolev juhend lubab kuna teiste juhtseadmete
ebaõige reguleerimine võib tuua kaasa kahjustuste tekke ning võib tihti nõuda
hooldetöötajalt põhjalikku tööd seadme normaalsesse tööseisundisse viimiseks.

e.

Kui seade on kukkunud või kui korpus on saanud vigastada.

f.

Kui toode näitab selgeid töönäitajate muutumise märke andes märku hoolduse
vajalikkusest.

12. Aspire 2000/2500 seeria kasutab liitium akut. Asendage aku sama tüüpi tootega nagu
me soovitame oma toote spetsifikatsioonilehel. Teiste akude kasutamine võib tuua
kaasa süttimise või plahvatuse ohu
13. Hoiatus! Akud võivad ebaõige käsitluse korral plahvatada. Ärge võtke akusid lahti ega
visake tulle. Hoidke akud lastele kättesaamatus kohas ning vabanege kasutatud
akudest vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
14. Kasutage seadme juures ainult õiget tüüpi voolujuhtme komplekti (mis asub teie
lisatarvikute karbis). Komplekt peab olema eemaldatavat tüüpi: UL nimekirjas/CSA
sertifikaadiga, tüüp SPT-2, vähemalt 7A 125V, VDE heakskiiduga või siis selle
ekvivalendiga. Maksimaalne pikku on 4,6 m (15 jalga).
15. Enne seadme hooldamist või lahti võtmist ühendage seinakontaktist alati lahti kõik
telefoniliinid.
16. Vältige telefoni kasutamist (välja arvatud juhtmeta telefon) äikesetormide ajal.
Äikese ajal on võimalik elektrilöögi oht.

Laser vastavuse deklaratsioon
Selles arvutis kasutatav CD või DVD seade on lasertoode. CD või DVD seadme
klassifikatsioonisilt (näidatud allpool) asub seadme peal.
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KLASS 1 LASERTOODE
HOIATUS: NÄHTAMATU LASERKIIRGUSE OHT AVATUD SEADME KORRAL. VÄLTIGE KIIRE
KÄTTE SATTUMIST.

LCD pixel deklaratsioon
LCD displei valmistatakse kasutades suure täpsusega tootmistehnoloogiaid.
Mõned pikselid võivad sellegi poolest teinekord minna valesti ning ilmuda ekraanile
punastevõi mustade täppidena. Nähtusel ei ole mingid mõju salvestatavale kujutisele ega
kujuta endast seadme riket

Märkus seoses raadioseadme eeskirjadega
Märkus: Alljärgnevad eeskirjad kehtivad ainult juhtmeta LAN ning/või Bluetooth™
seadmetega varustatud arvutitele.

Üldinformatsioon
Antud seade vastab raadiosageduste ning –ohutuse standarditele igas riigis, kus seade
on saanud heaks kiidu traadita võrgus kasutamiseks. Käesolev toode võib ja võib ka
mitte, olenevalt konfiguratsioonist, sisaldada traadita raadioseadmeid (nagu näiteks
traadita LAN ja/või Bluetooth™ moodulid). Alljärgnev teave on selliste seadmetega
varustatud toodete kohta.

Euroopa Liit (EL)
Antud seade vastab alljärgnevatele Euroopa Nõukogu Direktiivide põhilistele
nõudmisetele:
73/23/EEC madalpinge direktiiv
•

EN 60950

89/336/EEC Elektromagnetilise sobivuse (EMC) Direktiiv
•

EN 55022

•

EN 55024

•

EN 61000-3-2/-3

99/5/EC Raadio ja Telekommunikatsiooni lõppseadmed (R&TTE)
Direktiiv
•

Art.3.1a) EN 60950

•

Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17

•

Art.3.2) EN 300 328-2

•

Art.3.2) EN 301 893 *kehtib vaid kuni 5GHz-ni.

(5 GHz seadmetele)
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Kehtivate riikide nimekiri
EL liikmesriigid seisuga 2004 august on: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani,
Eesti, Saksamaa, Kreeka, Soome, Prantsusmaa, Ungari, Iiri, Itaalia, Läti, Leedu,
Luksemburg, Malta, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Holland,
Suurbritannia. Kasutamine on lubatud Euroopa Liidu riikides ning samuti Norras, Šveitsis,
Islandil ning Liechtensteinis. Seadet peab kasutama ranges kooskõlas kasutamisriigi
kehtivate seaduste ning piirangutega. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge palun
kasutusriigis asuvasse Acer esindusse.
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