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1
Εκτέλεση εργασιών στο tablet σας
Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο εσωτερικό του tablet σας
Για να προστατευτεί το tablet σας από πιθανή ζημιά και να διασφαλιστεί η ατομική σας προστασία, ακολουθήστε τις 
παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες για θέματα ασφάλειας. Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, για κάθε διαδικασία 
που περιλαμβάνει το έγγραφο θεωρείται δεδομένο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

• Διαβάσατε τις πληροφορίες που παραλάβατε μαζί με το tablet σας και αφορούν θέματα ασφάλειας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με το tablet σας και αφορούν θέματα 
ασφάλειας, προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εσωτερικό του. Για πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τις άριστες πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου για 
τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις στην ιστοσελίδα www.dell.com/
regulatory_compliance .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλές επισκευές μπορούν να εκτελεστούν μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης. 
Εσείς πρέπει να αναλαμβάνετε μόνο την αντιμετώπιση προβλημάτων και απλές επισκευές σύμφωνα με την 
εξουσιοδότηση που σας παρέχεται μέσω της τεκμηρίωσης του προϊόντος σας ή με βάση τις οδηγίες που 
σας δίνει η ομάδα τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης μέσω Ίντερνετ ή τηλεφώνου. Η εγγύησή σας 
δεν καλύπτει ζημιές λόγω εργασιών συντήρησης που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την Dell. Διαβάστε 
και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που παραλάβατε μαζί με το προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, γειωθείτε χρησιμοποιώντας μεταλλικό 
περικάρπιο γείωσης ή αγγίζοντας κατά διαστήματα κάποια άβαφη μεταλλική επιφάνεια, π.χ. κάποιον 
σύνδεσμο στην πίσω πλευρά του tablet.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε να μεταχειρίζεστε τα εξαρτήματα και τις κάρτες με προσοχή. Μην αγγίζετε τα 
εξαρτήματα ή τις επαφές στις κάρτες. Φροντίστε να πιάνετε τις κάρτες από τις άκρες τους ή από το 
μεταλλικό υποστήριγμά τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αποσυνδέετε ένα καλώδιο, τραβήξτε τον σύνδεσμο ή τη γλωττίδα του και όχι το ίδιο το 
καλώδιο. Ορισμένα καλώδια έχουν συνδέσμους με γλωττίδες ασφαλείας. Αν αποσυνδέετε καλώδιο αυτού 
του τύπου, πιέστε πρώτα τις γλωττίδες αυτές. Όπως τραβάτε τους συνδέσμους, φροντίστε να μένουν 
απόλυτα ευθυγραμμισμένοι για να μη λυγίσει κάποια ακίδα τους. Επίσης, προτού συνδέσετε ένα καλώδιο, 
βεβαιωθείτε ότι και οι δύο σύνδεσμοί του είναι σωστά προσανατολισμένοι και ευθυγραμμισμένοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρώμα του tablet σας και ορισμένων εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει από αυτό που 
βλέπετε στις εικόνες του εγγράφου.

Για να μην προκληθεί ζημιά στο tablet σας, εκτελέστε τα βήματα που ακολουθούν προτού ξεκινήσετε τις εργασίες 
στο εσωτερικό του.

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εργασίας σας είναι επίπεδη και καθαρή για να μη γρατζουνιστεί το κάλυμμα του 
tablet.

2. Απενεργοποιήστε το tablet σας
3. Αν το tablet είναι συνδεδεμένο σε συσκευή σύνδεσης, π.χ. στον προαιρετικό σταθμό σύνδεσης ή σε σημείο 

σύνδεσης πληκτρολογίου, αποσυνδέστε το.

4. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος από το tablet.
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5. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας επί λίγα δευτερόλεπτα για να φύγει όσο ρεύμα έχει απομείνει στην 
πλακέτα συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πρέπει να αποσυνδέετε πάντα το tablet 
σας από την ηλεκτρική πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού αγγίξετε οτιδήποτε στο εσωτερικό του tablet σας, γειωθείτε αγγίζοντας κάποια 
άβαφη μεταλλική επιφάνεια, π.χ. το μέταλλο στην πίσω πλευρά του tablet. Την ώρα που εργάζεστε, 
φροντίστε να αγγίζετε κατά διαστήματα μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια ώστε να φεύγει ο στατικός 
ηλεκτρισμός που υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.

6. Αφαιρέστε την κάρτα micro-SD από το tablet.

Απενεργοποίηση του tablet σας
Αν απενεργοποιήσετε πλήρως το tablet σας, θα τερματιστεί η λειτουργία του. Μπορείτε να το απενεργοποιήσετε 
χρησιμοποιώντας το μενού των συμβόλων:

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Charms (Σύμβολα).

2. Αγγίξτε τα εικονίδια Settings  > Power  > Shut down (Τερματισμός λειτουργίας) για να 
απενεργοποιήσετε το tablet.
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το tablet σας χωρίς να χρησιμοποιήσετε το μενού των 

συμβόλων. Πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο Power  (Λειτουργία) επί >10 δευτερόλεπτα για να 
απενεργοποιήσετε το tablet σας. Μπορείτε να επιβάλετε αυτόν τον τερματισμό λειτουργίας αν το tablet 
σας δεν αποκρίνεται και/ή συμπεριφέρεται με μη αναμενόμενο τρόπο ή δεν εκτελείται η λειτουργία αφής.
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2
Ρύθμιση του tablet σας
 

Φόρτιση του tablet

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα ισχύος και το καλώδιο τροφοδοσίας που παραλάβατε 
μαζί με το tablet σας. Με τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων προσαρμογέων ή καλωδίων τροφοδοσίας 
υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρότατη ζημιά στο tablet σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν θα αποσυσκευάσετε το tablet σας.

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον προσαρμογέα ισχύος.

2. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος σε ηλεκτρική πρίζα και αφήστε εκεί το tablet ωσότου φορτιστεί πλήρως η 
μπαταρία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας του tablet απαιτείται διάστημα περίπου 2 ωρών.

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της φόρτισης της μπαταρίας του tablet η οποία παρουσιάζεται στην οθόνη.

Πίνακας 1. Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

Εικονίδιο μπαταρίας Περιγραφή

Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και ο 
προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος.

Η μπαταρία φορτίζεται μέσω του προσαρμογέα ισχύος.

Το tablet σας λειτουργεί τροφοδοτούμενο με ρεύμα 
από την μπαταρία και η μπαταρία αποφορτίζεται.

Ο προσαρμογέας ισχύος του tablet σας είναι 
συνδεδεμένο και ή δεν ανιχνεύεται μπαταρία ή η 
μπαταρία δεν λειτουργεί σωστά.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Η στάθμη της μπαταρίας έχει φτάσει σε κρίσιμο 
επίπεδο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο φατνίο της μπαταρίας υπάρχει μια ένδειξη που υποδεικνύει τη στάθμη της ισχύος της 
μπαταρίας την οποία μπορείτε να ελέγξετε χωρίς να απαιτείται να θέσετε σε λειτουργία το tablet. Πιέστε το 
κουμπί για να μάθετε την τρέχουσα κατάσταση της ισχύος της μπαταρίας. Ωστόσο, αν θελήσετε να μάθετε την 
επακριβή στάθμη ισχύος, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το tablet και να ελέγξετε τη στάθμη ισχύος ως 
εξής:

• Σαρώνοντας το δεξί άκρο της οθόνης.
• Αποκτώντας πρόσβαση στη λειτουργία επιτραπέζιου υπολογιστή.

Ενεργοποίηση του tablet σας
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Power (Λειτουργία)  επί 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί το tablet 

σας.
2. Αν παρουσιαστεί η εικόνα της οθόνης κλειδώματος, σαρώστε με το δάχτυλό σας από το κάτω μέρος της οθόνης 

για να περάσετε στην οθόνη σύνδεσης και ύστερα πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στα 
Windows. 

Το tablet είναι έτοιμο για χρήση αφού παρουσιαστεί η οθόνη Start (Έναρξη) των Windows.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η οθόνη σύνδεσης στα Windows 8.1, θα οδηγηθείτε απευθείας 
από την οθόνη κλειδώματος στην οθόνη έναρξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οθόνη κλειδώματος παρουσιάζεται μόνο κατά την επάνοδο από κατάσταση αναστολής 
λειτουργίας.

Απενεργοποίηση της οθόνης
• Χρήση κουμπιού λειτουργίας

Πιέστε το κουμπί Power (Λειτουργία)  για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

• Χρήση συμβόλων

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

2. Αγγίξτε τα εικονίδια Settings  (Ρυθμίσεις)→ Power  (Λειτουργία)→ Sleep (Αναστολή λειτουργίας) για 
να απενεργοποιήσετε την οθόνη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το tablet σας είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, πιέστε το κουμπί Power 

(Λειτουργία)  ή το κουμπί Windows  μία φορά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
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3
Χρήση του tablet σας
 

Προσανατολισμός οθόνης
Για άριστη εμπειρία θέασης, ο προσανατολισμός της οθόνης αλλάζει αυτόματα και περνά σε κατακόρυφη ή οριζόντια 
μορφή ανάλογα με το πώς κρατάτε το tablet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την αυτόματη περιστροφή της οθόνης για 
μετάβαση στην κατακόρυφη ή στην οριζόντια μορφή.

Τρόπος κλειδώματος/ξεκλειδώματος του προσανατολισμού 
της οθόνης
1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

2. Αγγίξτε τα εικονίδια Settings  (Ρυθμίσεις)→ Screen (Οθόνη).

3. Αγγίξτε  το εικονίδιο εναλλαγής για να κλειδώσετε τον προσανατολισμό της οθόνης ή αγγίξτε  το 
εικονίδιο εναλλαγής για να ξεκλειδώσετε τον προσανατολισμό της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επίσης, έχετε στη διάθεσή σας ένα κουμπί εναλλαγής  στην μπροστινή πλευρά του tablet. 
Μπορείτε να πιέσετε το κουμπί εναλλαγής για να κλειδώσετε τον προσανατολισμό της οθόνης.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης εδώ χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό κάτω από το 
μενού εναλλαγής.
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Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας αυτόματα ως εξής:

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

2. Αγγίξτε τις επιλογές Settings  → Change PC settings→ PC and devices→ Power and sleep (Αλλαγή 
ρυθμίσεων υπολογιστή→ Υπολογιστής και συσκευές→ Ενέργεια και αναστολή λειτουργίας).

3. Κάτω από την επιλογή Brightness (Φωτεινότητα) σύρετε αριστερά ή δεξιά την επιλογή αυτόματης ρύθμισης της 
φωτεινότητας για να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ρυθμιστικό ώστε η οθόνη να ρυθμίζει 
αυτόματα τη φωτεινότητα με βάση τον φωτισμό του περιβάλλοντος.

Χειρονομίες
Το tablet σας έχει οθόνη πολλαπλής αφής. Μπορείτε να αγγίζετε την οθόνη για χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του.

Πίνακας 2. Ενέργειες με χειρονομίες

Ενέργειες με χειρονομίες Λειτουργίες

Με λειτουργία αφής
Πατήστε απαλά πάνω στην οθόνη με την άκρη του 
δαχτύλου σας.

• Επιλογή στοιχείων στην οθόνη, συμπεριλαμβανομένων 
των επιλογών, καταχωρίσεων, εικόνων και εικονιδίων

• Έναρξη εφαρμογών
• Άγγιγμα κουμπιών στην οθόνη
• Εισαγωγή κειμένου με χρήση του οθονικού 

πληκτρολογίου

Παρατεταμένο άγγιγμα • Παρουσίαση αναλυτικών πληροφοριών για κάποιο 
στοιχείο
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Ενέργειες με χειρονομίες Λειτουργίες

Αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη με το δάχτυλό σας. • Ανοίξτε το μενού του περιεχομένου κάποιου στοιχείου 
για να εκτελέσετε περαιτέρω ενέργειες.

Μεταφορά και απόθεση

1. Αγγίξτε παρατεταμένα κάποιο στοιχείο στην 
οθόνη με το δάχτυλό σας.

2. Κρατώντας το δάχτυλό σας σε επαφή με την 
οθόνη, μετακινήστε την άκρη του δαχτύλου σας 
στην επιθυμητή θέση.

3. Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από την οθόνη για 
να μεταφέρετε το στοιχείο στην επιθυμητή θέση.

Μετακίνηση στοιχείων, π.χ. εικόνων και εικονιδίων, στην 
οθόνη

Σάρωση ή ολίσθηση
Μετακινήστε το δάχτυλό σας σε κατακόρυφη ή 
οριζόντια κατεύθυνση στην οθόνη.

• Κύλιση στις επιλογές της οθόνης Start (Έναρξη), σε 
ιστοσελίδες, λίστες, καταχωρίσεις, φωτογραφίες, 
επαφές και ούτω καθεξής

• Κλείστε μια εφαρμογή. (Σαρώστε την εφαρμογή προς 
το κάτω μέρος της οθόνης.)

Μεγέθυνση
Αγγίξτε την οθόνη με δύο δάχτυλα και ύστερα 
απομακρύνετε το ένα δάχτυλο από το άλλο.

Μεγέθυνση της προβολής εικόνας ή ιστοσελίδας

Σμίκρυνση
Αγγίξτε την οθόνη με δύο δάχτυλα και ύστερα φέρτε 
το ένα δάχτυλο κοντά στο άλλο.

Σμίκρυνση της προβολής εικόνας ή ιστοσελίδας
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Ενέργειες με χειρονομίες Λειτουργίες

Περιστροφή
Αγγίξτε την οθόνη με δύο ή περισσότερα δάχτυλα και 
ύστερα μετακινήστε τα σχηματίζοντας τόξο σύμφωνα 
ή αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Περιστροφή αντικειμένου κατά 90 μοίρες

Δεξί κλικ
Για να κάνετε δεξί κλικ στο tablet σας, αγγίξτε παρατεταμένα επί 2 δευτερόλεπτα με το δάχτυλό σας οποιοδήποτε 
τμήμα της οθόνης ή κάποιο εικονίδιο και ύστερα σηκώστε το δάχτυλό σας.

Στην οθόνη παρουσιάζεται το μενού των επιλογών.

Η οθόνη Start (Έναρξη) των Windows

Η οθόνη Start (Έναρξη) των Windows παρουσιάζει μια λίστα με προεπιλεγμένα και εξατομικευμένα Live Tiles 
(Δυναμικά πλακίδια), τα οποία λειτουργούν ως συντομεύσεις για τις εφαρμογές Control Panel (Πίνακας Ελέγχου), 
Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows), Weather (Καιρός), RSS, Windows Store, Internet Explorer και 
άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές.

Τα δυναμικά πλακίδια στην οθόνη Start (Έναρξη) του υπολογιστή σας αλλάζουν και ενημερώνονται σε πραγματικό 
χρόνο οπότε μπορείτε να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για τις ειδήσεις ή τα αθλητικά νέα, να μαθαίνετε για τις 
δραστηριότητες των φίλων σας και να βλέπετε το τελευταίο δελτίο καιρού.

Η διεπαφή χρήστη με βάση τα πλακίδια σας δίνει άμεση πρόσβαση στις πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές, 
στα ηλ-μηνύματα, στις φωτογραφίες, στη μουσική, στα βίντεο και στις επαφές σας, στις ενημερώσεις του Facebook 
& του Twitter και στις συχνά προβεβλημένες ιστοσελίδες. Μπορείτε να καρφιτσώσετε τις εφαρμογές που προτιμάτε ή 
χρησιμοποιείτε συχνά ως δυναμικά πλακίδια για να εξατομικεύσετε την οθόνη Start (Έναρξη).

Μπορείτε επίσης να προσωπικοποιήσετε την οθόνη Start (Έναρξη) καθορίζοντας την αγαπημένη σας εικόνα ως 
ταπετσαρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε Live Tiles (Δυναμικά πλακίδια) χρησιμοποιώντας τις 

επιλογές Pin (Καρφίτσωμα)  ή Unpin  (Ξεκαρφίτσωμα).
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Εξατομίκευση των εφαρμογών
Μπορείτε να εξατομικεύσετε όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές στην οθόνη Start (Έναρξη) ως εξής:

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα) και ύστερα 

αγγίξτε το εικονίδιο Start (Έναρξη) .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να πιέσετε το κουμπί Windows  για μετάβαση στην οθόνη Start 
(Έναρξη).

2. Σαρώστε προς τα πάνω από το μέσο της οθόνης για προβολή της δυνατότητας Apps (Εφαρμογές).

3. Σαρώστε από το πάνω ή από το κάτω μέρος της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εικονίδιο Customize 
(Εξατομίκευση) στην κάτω δεξιά γωνία.

4. Αγγίξτε το εικονίδιο Customize (Εξατομίκευση)  στην κάτω δεξιά γωνία.

5. Επιλέξτε την εφαρμογή ή τις εφαρμογές που θέλετε να εξατομικεύσετε.

Αφού επιλέξετε την εφαρμογή ή τις εφαρμογές, στο κάτω μέρος εμφανίζονται οι εξής σχετικές επιλογές:

Πίνακας 3. Εξατομίκευση εφαρμογής

Επιλογές Ενέργειες

Δίνει τη δυνατότητα προβολής της εφαρμογής στην οθόνη 
έναρξης.

Δίνει τη δυνατότητα προβολής της εφαρμογής στη γραμμή 
εργασιών.

Δίνει τη δυνατότητα ξεκαρφιτσώματος της εφαρμογής από 
την οθόνη έναρξης.

Δίνει τη δυνατότητα απεγκατάστασης της εφαρμογής.

Δίνει τη δυνατότητα απενεργοποίησης της ζωντανής 
ενημέρωσης στις εκτελούμενες εφαρμογές, π.χ. στην 
εφαρμογή Weather (Καιρός).

Δίνει τη δυνατότητα αλλαγής του μεγέθους της εφαρμογή 
μέσω των ρυθμίσεων Wide (Ευρύ), Medium (Μεσαίο) και 
Small (Μικρό).

Δίνει τη δυνατότητα κατάργησης όλων των επιλογών σας.

Πώς θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Start (Έναρξη)

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Start, ακολουθήστε οποιαδήποτε από τις εξής δύο μεθόδους:

• Πιέστε το κουμπί Windows .
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• Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα) και ύστερα 

αγγίξτε το εικονίδιο Start (Έναρξη) .

Εκμάθηση των Windows 8.1

Μπορείτε να αγγίξετε το πλακίδιο Help+Tips (Βοήθεια+συμβουλές) στην οθόνη Start (Έναρξη) για να βρείτε θέματα 
βοήθειας και συμβουλές όσον αφορά τη χρήση των Windows 8.1.

Σάρωση προς τα δεξιά
Με σάρωση προς τα μέσα από το δεξί άκρο της οθόνης αποκαλύπτεται η γραμμή Charms (Σύμβολα). Τα σύμβολα 
παρέχουν πρόσβαση στις εντολές του συστήματος, π.χ. στις επιλογές Start (Έναρξη), Search (Αναζήτηση), Share 
(Κοινή χρήση), Devices (Συσκευές) και Settings (Ρυθμίσεις).

Αν το tablet σας εκτελεί κάποια εφαρμογή ή ενέργειες, μόλις πιέσετε το εικονίδιο Start (Έναρξη)  θα σας 
επαναφέρει στην οθόνη Start (Έναρξη). Αν είστε στην οθόνη Start (Έναρξη), μόλις πιέσετε το εικονίδιο Start 

(Έναρξη)  θα μεταβείτε στην πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένη εφαρμογή ή στην πιο πρόσφατα προβεβλημένη 
οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εικονίδιο Start (Έναρξη) λειτουργεί ακριβώς  όπως το κουμπί Windows .

Σάρωση προς τ' αριστερά
• Με σάρωση αργά από το αριστερό προς το δεξί άκρο της οθόνης αποκαλύπτονται μικρογραφίες των ανοιχτών 

εφαρμογών και εμφανίζονται η μία μετά την άλλη όλες οι μικρογραφίες των ανοιχτών εφαρμογών.

• Με σάρωση προς τα μέσα και προς τα έξω στο αριστερό άκρο της οθόνης εμφανίζεται μια λίστα με τις πιο 
πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές.
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Σάρωση προς τα πάνω/κάτω

• Με σάρωση προς τα μέσα από το κάτω ή το πάνω άκρο της οθόνης αποκαλύπτεται το εικονίδιο All apps 
(Όλες οι εφαρμογές). Αγγίξτε το εικονίδιο All apps (Όλες οι εφαρμογές) για να εμφανιστεί μια αλφαβητική λίστα 
με όλες τις εφαρμογές που υπάρχουν εγκατεστημένες στο tablet σας.

• Με σάρωση προς τα μέσα από το πάνω προς το κάτω μέρος μιας εφαρμογής συνδέεται ή κλείνει η εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την οθόνη Start (Έναρξη) των Windows, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την κάμερα (εμπρός) όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία κλειδώματος ως εξής:

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

2. Κάντε κλικ στις επιλογές Settings  → Change PC Settings→ PC and Devices (Ρυθμίσεις→ Αλλαγή 
ρυθμίσεων υπολογιστή→ Υπολογιστής και συσκευές).

3. Προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω και πλοηγηθείτε ως την επιλογή Camera (Κάμερα).

4. Σαρώστε για ενεργοποίηση ώστε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα κατά τη λειτουργία κλειδώματος της οθόνης:

Για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα κατά τη λειτουργία κλειδώματος της οθόνης:

1. Πιέστε το κουμπί Power  (Λειτουργία) για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

2. Πιέστε το κουμπί Power  (Λειτουργία) ξανά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος της 
οθόνης.

3. Σαρώστε προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή camera (κάμερα).

Διαίρεση οθόνης
Η επιλογή διαίρεσης της οθόνης σάς δίνει τη δυνατότητα να ανοίξετε δύο εφαρμογές στην ίδια οθόνη, πράγμα που 
σας βοηθά στην εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Για να διαιρεθεί η οθόνη:

1. Ανοίξτε δύο τυχαίες εφαρμογές που θέλετε να εκτελεστούν στη διαιρεμένη οθόνη.

2. Σαρώστε από τ' αριστερά για να ανοίξετε τη δεύτερη εφαρμογή και κρατήστε εκεί το δάχτυλό σας ωσότου 
διαιρεθεί η οθόνη.

3. Πάρτε το δάχτυλό σας για να αποθέσετε τη δεύτερη εφαρμογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Windows 8.1 σας δίνουν τη δυνατότητα να διαιρέσετε την οθόνη με μεταβλητό πλάτος.

Χρήση ακουστικών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά για να ακούσετε μουσική και ήχους, να κάνετε ηχογραφήσεις ή να 
πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Αφού συνδέσετε τη συσκευή σας στη θύρα ήχου, παρουσιάζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με επιλογές. Επιλέξτε την 
κατάλληλη δυνατότητα και κάντε κλικ στην επιλογή OK.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές αυτές είναι οι προεπιλεγμένες στο tablet και παρουσιάζονται μόνο όταν συνδέσετε 
συσκευή στη θύρα ήχου. Ανάλογα με τη συσκευή σας μπορείτε να επιλέξετε ορισμένες από τις επιλογές αυτές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα υπάρχει 

κίνδυνος να επιφέρει απώλεια της ακοής.

1. Συνδέστε τα ακουστικά στη θύρα ήχου (3,5 χιλιοστών) στο tablet. 

2. Περάστε τα ακουστικά στα αφτιά σας και ρυθμίστε την ένταση στη στάθμη που σας βολεύει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποτε συνδέετε ακουστικό ή εξωτερική συσκευή ήχου στον σύνδεσμο ήχου, αυτόματα γίνεται 
σίγαση των ενσωματωμένων ηχείων που διαθέτει το tablet σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην πάθουν ζημιά τα ακουστικά κατά την αποσύνδεσή τους από το tablet, τραβήξτε 
τον σύνδεσμο και όχι το καλώδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε να χαμηλώνετε την ένταση του ήχου προτού συνδέσετε το ακουστικό και ύστερα να 
τη ρυθμίζετε στη στάθμη που σας βολεύει. Η απότομη έκθεση σε δυνατούς ήχους υπάρχει κίνδυνος να επιφέρει 
βλάβη στην ακοή.
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Αφαίρεση της μπαταρίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν χρησιμοποιήσετε μη συμβατή μπαταρία, ενδέχεται να υπάρξει αυξημένος 
κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Πρέπει να αντικαθιστάτε την μπαταρία μόνο με συμβατή μπαταρία που θα 
αγοράσετε από την Dell. Η μπαταρία είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί με τον υπολογιστή tablet της 
Dell που διαθέτετε. Μη χρησιμοποιήσετε μπαταρία από άλλο tablet.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού αφαιρέσετε ή αντικαταστήσετε την μπαταρία, αποσυνδέστε τον 
προσαρμογέα ισχύος από την ηλεκτρική πρίζα και από το tablet, αποσυνδέστε το μόντεμ από τον επιτοίχιο 
σύνδεσμο και από το tablet και αφαιρέστε κάθε άλλο εξωτερικό καλώδιο από το tablet.

1. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία:

a. Απασφαλίστε το μάνταλο αποδέσμευσης της μπαταρίας μετακινώντας το συρτά προς την μπαταρία.

b. Σπρώξτε προς τα κάτω το κουμπί για να απασφαλίσετε το μάνταλο του φατνίου της μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν δύο κουμπιά αποδέσμευσης της μπαταρίας για να μπορείτε να αφαιρέσετε 
την Μπαταρία 1 και την Μπαταρία 2 από το tablet.

2. Σηκώστε τις μπαταρίες και αφαιρέστε τες από το tablet.

Εγκατάσταση της μπαταρίας
1. Περάστε την μπαταρία συρτά μέσα στην υποδοχή της τόσο ώστε να κουμπώσει στη σωστή θέση και να ακουστεί 

το χαρακτηριστικό κλικ.

2. Απομακρύνετε συρτά από την μπαταρία το μάνταλό της για να την ασφαλίσετε.

18



Εγκατάσταση της κάρτας SIM
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχή κάρτας SIM βρίσκεται κάτω από την υποδοχή της μπαταρίας 2.

1. Αφαιρέστε την μπαταρία.

2. Για να εγκαταστήσετε την κάρτα SIM:

a. Πιέστε το μάνταλο της υποδοχής SIM και τραβήξτε το προς τα έξω.

b. Περάστε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή.

c. Σπρώξτε προς τα μέσα το μάνταλο της SIM για να την ασφαλίσετε.

3. Εγκαταστήστε την μπαταρία μέσα το φατνίο της.

4. Φέρτε συρτά το μάνταλο αποδέσμευσης της μπαταρίας προς τα πάνω και ύστερα προς τα δεξιά για να την 
ασφαλίσετε.
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4
Διαχείριση των ρυθμίσεων του tablet σας
 

Ρύθμιση Wi-Fi
• Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Wi-Fi

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

2. Αγγίξτε τις επιλογές Settings  → Change PC Settings → Network (Ρυθμίσεις > Αλλαγή ρυθμίσεων 
υπολογιστή > Δίκτυο).

3. Επιλέξτε Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi. 

• Σύνδεση σε δίκτυο

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

2. Αγγίξτε τα εικονίδια Settings  → Available (Διαθέσιμα)  → Select an available network→ 
Connect (→ Επιλογή διαθέσιμου δικτύου→ Σύνδεση)
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Ρύθμιση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών
• Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

2. Αγγίξτε τις επιλογές Settings  →Change PC settings → Networks → Airplane mode (Ρυθμίσεις → 
Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή → Δίκτυα → Λειτουργία σε αεροπλάνο).

3. Σαρώστε το εικονίδιο Mobile broadband (Κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες) προς τ' αριστερά ή προς τα δεξιά 
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες.

• Σύνδεση σε δίκτυο κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών
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1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ενεργή κάρτα SIM τοποθετημένη μέσα στο tablet. 

2. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

3. Αγγίξτε τις επιλογές Setting  → Network → Connections  → Your Service Provider → Connect 
(Ρυθμίσεις → Δίκτυα → Συνδέσεις → Ο παροχέας των υπηρεσιών σας → Σύνδεση).

4. Μόλις ενεργοποιηθεί το δίκτυο κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών, θα εμφανιστεί η υπολογιζόμενη χρήση 

δεδομένων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατότητα Connect automatically (Σύνδεση αυτόματα) για 
αυτόματη σύνδεση σε δίκτυο κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το tablet θα καθορίσει αυτόματα τη σειρά προτεραιότητας των δικτύων Wi-Fi έναντι των 
δικτύων κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών, όποτε υπάρχουν διαθέσιμα δίκτυα και των δύο τύπων. Αν το 
tablet σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών και βρεθεί εντός της εμβέλειας 
κάποιας από τις αποθηκευμένες συνδέσεις Wi-Fi, θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο κινητών ευρυζωνικών 
επικοινωνιών και θα συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi αυτόματα.

• Αποσύνδεση από δίκτυο κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

2. Αγγίξτε τις επιλογές Setting  → Network  → Your Service Provider → Disconnect (Ρυθμίσεις → 
Δίκτυα → Ο παροχέας των υπηρεσιών σας → Αποσύνδεση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις αποσυνδεθεί το tablet σας από το δίκτυο κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών, θα 
απενεργοποιηθεί και η επιλογή Connect automatically (Σύνδεση αυτόματα).

• Επιλογές κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

2. Αγγίξτε τα εικονίδια Settings  → Networks  .

3. Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή Your Service Provider (Ο παροχέας των υπηρεσιών σας) ή κάντε δεξί κλικ 
αν το tablet είναι συνδεδεμένο.

• Αγγίξτε την επιλογή Show estimated data usage/Hide estimated data usage (Εμφάνιση 
υπολογιζόμενης χρήσης δεδομένων/Απόκρυψη υπολογιζόμενης χρήσης δεδομένων).
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• Αγγίξτε την επιλογή Set as metered connection/Non metered connection (Καθορισμός ως 
μετρήσιμης/μη μετρήσιμης σύνδεσης) για να καθορίσετε κάποια συγκεκριμένη σύνδεση ως μετρήσιμη/μη 
μετρήσιμη.

• Αγγίξτε την επιλογή View connection properties (Προβολή ιδιοτήτων σύνδεσης) για να δείτε τις 
ιδιότητες του δικτύου κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών στο οποίο έχετε συνδεθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Set as metered connection (Καθορισμός ως μετρήσιμης 
σύνδεσης), η υπηρεσία Windows Update (Ενημέρωση των Windows) δεν θα εκτελεί λήψη ενημερωμένων 
εκδόσεων αυτόματα εκτός αν πρόκειται για υψηλής προτεραιότητας κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις 
ασφαλείας.

• Πληροφορίες για το υλισμικό του παροχέα υπηρεσιών

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

2. Αγγίξτε τα εικονίδια Settings  → Change PC settings → Network (Ρυθμίσεις → Αλλαγή ρυθμίσεων 
υπολογιστή → Δίκτυο). 

3. Αγγίξτε την επιλογή Your Service Provider (Ο παροχέας των υπηρεσιών σας) για να δείτε πληροφορίες 
σχετικά με το υλισμικό όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία του συνδρομητή και ο αριθμός διεθνούς ταυτότητας 
κινητού εξοπλισμού (International Mobile Equipment Identity (IMEI)).

• Ενεργοποίηση κλειδώματος με PIN

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

2. Αγγίξτε τα εικονίδια Settings  → Network .

3. Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή Your Service Provider (Ο παροχέας των υπηρεσιών σας) ή κάντε δεξί κλικ 
αν το tablet είναι συνδεδεμένο.

4. Αγγίξτε τις επιλογές View connection properties → Security → Use a PIN (Προβολή ιδιοτήτων σύνδεσης 
→ Ασφάλεια → Χρήση PIN).

5. Πληκτρολογήστε τον ατομικό σας SIM PIN Code (Κωδικός PIN της SIM).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Your Service Provider (Ο παροχέας των υπηρεσιών σας): ο όρος αφορά τους παροχείς 
υπηρεσιών δικτύου που υπάρχουν διαθέσιμοι στην περιοχή σας.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN, δεν θα συνδεθείτε στο δίκτυο κινητών 
ευρυζωνικών επικοινωνιών. Αν πληκτρολογήσετε αποτυχημένα τον κωδικό τρεις φορές, η κάρτα SIM της 
συσκευής σας θα κλειδωθεί. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον παροχέα των 
υπηρεσιών σας και ζητήστε να σας δώσουν ατομικό κλειδί έκφραξης (Personal Unblocking Key (PUK)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού επικοινωνήσετε με τον φορέα σας, φροντίστε να έχετε έτοιμο τον αριθμό IMEI της 
συσκευής σας.

Ανανέωση / Ανάκτηση / Επαναφορά ρυθμίσεων του tablet σας
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανανέωση / ανάκτηση / αποκατάσταση των ρυθμίσεων του tablet σας για 
επαναφορά τους στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

1. Σαρώστε από το δεξί άκρο της οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή Charms (Σύμβολα).

2. Αγγίξτε τα εικονίδια Settings  → Change PC Settings→ Update and recovery→ Recovery 
(Ρυθμίσεις→ Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή→ Ενημέρωση και ανάκτηση > Ανάκτηση).

• Refresh your PC without affecting your files (Ανανέωση του υπολογιστή σας χωρίς να επηρεαστούν 
τα αρχεία σας)

• Remove everything and reinstall Windows (Κατάργηση όλων και εγκατάσταση των Windows από 
την αρχή)

• Advanced startup (Εκκίνηση για προχωρημένους)

3. Επιλέξτε δυνατότητα ανάκτησης για να ολοκληρωθεί η εργασία.

Refresh your PC without affecting your files (Ανανέωση του υπολογιστή σας 
χωρίς να επηρεαστούν τα αρχεία σας)

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ανανεώσετε τις ρυθμίσεις του tablet σας χωρίς να χάσετε τις φωτογραφίες, τη 
μουσική, τα βίντεο και άλλα προσωπικά αρχεία σας. Αν θέλετε να εκτελεστεί η ενέργεια αυτή:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Get started (Γρήγορα αποτελέσματα). Ανοίγει το παράθυρο Refresh your PC 
(Ανανέωση του υπολογιστή σας).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Refresh (Ανανέωση).

Για να ακυρώσετε την ενέργεια αυτή, κάντε κλικ στην επιλογή Cancel (Ακύρωση).

Remove everything and reinstall Windows (Κατάργηση όλων και εγκατάσταση 
των Windows από την αρχή)

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα ανακύκλωσης ή πλήρους επανέναρξης της λειτουργίας του tablet σας το 
οποίο μπορείτε να επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες / εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Αν θέλετε να εκτελεστεί η 
ενέργεια αυτή:

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Get started (Γρήγορα αποτελέσματα). Ανοίγει το παράθυρο Reset your PC 
(Επαναφορά του υπολογιστή σας).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).

24



Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο), θα χρειαστεί να επιλέξετε μία από τις δύο δυνατότητες που 
ακολουθούν για να τελειώσει η εργασία:

• Just remove my files (Απλώς κατάργηση των αρχείων μου) — Αν επιλέξετε τη δυνατότητα αυτή, τα Windows 
καταργούν όλα τα αρχεία σας όπου περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες, η μουσική, τα βίντεο και άλλα 
προσωπικά αρχεία σας.

• Fully clean the drive (Πλήρης εκκαθάριση της μονάδας δίσκου) — Αν επιλέξετε τη δυνατότητα αυτή, τα 
Windows προχωρούν στην επαναφορά των ρυθμίσεων του tablet σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την επαναφορά των ρυθμίσεων του tablet σας διαγράφονται από το tablet σας όλα τα 
δεδομένα, στα οποία περιλαμβάνονται η διάρθρωση του λογαριασμού, η μουσική, οι εικόνες, τα αρχεία 
σας και ούτω καθεξής. Προτού προχωρήσετε, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων 
των απαιτούμενων δεδομένων.

Για να ακυρώσετε την ενέργεια αυτή, κάντε κλικ στην επιλογή Cancel (Ακύρωση).

Advanced startup (Εκκίνηση για προχωρημένους)

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε εκκίνηση από συσκευή ή σύμπυκνο δίσκο (π.χ. μονάδα DVD ή 
USB) και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το υλικολογισμικό του tablet σας, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την 
εκκίνηση των Windows ή να προχωρήσετε στην αποκατάσταση των Windows από το είδωλο του συστήματος. Αν 
θέλετε να εκτελεστεί η ενέργεια αυτή, κάντε κλικ στην επιλογή Restart Now (Επανεκκίνηση τώρα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα καταργηθούν οι εφαρμογές τρίτων.
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5
Συγχρονισμός του tablet σας
 

Χρήση λογαριασμού Microsoft

Αν στον υπολογιστή σας είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 8.1, μπορείτε να 
συγχρονίσετε τις ρυθμίσεις χρήστη του tablet σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας λογαριασμό Microsoft. 
Όταν συνδεθείτε στο tablet σας χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στη Microsoft, μπορείτε να συγχρονίσετε 
αυτόματα τις ρυθμίσεις σας, συμπεριλαμβάνοντας το ιστορικό του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για την 
περιήγησή σας στο Ίντερνετ, τις ρυθμίσεις για τις εφαρμογές σας, τα προσωπικά σας αρχεία κλπ. με άλλους 
υπολογιστές και άλλα tablet που χρησιμοποιούν τα Windows 8.1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρειάζεστε μια ασύρματη σύνδεση τόσο για τον υπολογιστή όσο και για το tablet σας.

1. Πηγαίνετε στη γραμμή Charms (Σύμβολα) και ύστερα κάντε κλικ στις επιλογές Settings  → Change PC 
Settings→Accounts→ Connect to a Microsoft account (Ρυθμίσεις→ Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή→ 
Λογαριασμοί→ Σύνδεση σε λογαριασμό Microsoft) για να μεταβείτε από τον τοπικό σας λογαριασμό στον 
υπολογιστή σας στον λογαριασμό σας στη Microsoft.

2. Στην επιλογή PC Settings (Ρυθμίσεις υπολογιστή) θα προστεθεί μια νέα επιλογή με την ονομασία Sync your 
settings (Συγχρονισμός των ρυθμίσεών σας).

3. Κάντε κλικ στις επιλογές Settings  → Change PC Settings→ More PC Settings→ Sync your settings 
(Ρυθμίσεις→ Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή→ Περισσότερες ρυθμίσεις υπολογιστή→ Συγχρονισμός των 
ρυθμίσεών σας) ώστε να εμφανιστούν όλα τα είδη εναλλαγών για τον συγχρονισμό των δεδομένων και των 
ρυθμίσεών σας.

Αντιγραφή μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο
1. Συνδέστε κλειδί USB ή κάρτα micro SD στον υπολογιστή και αντιγράψτε τα απαιτούμενα αρχεία.

2. Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή, χρησιμοποιήστε τον οδηγό Safely Remove Hardware (Ασφαλής κατάργηση 
συσκευών υλικού) για να αφαιρέστε το tablet σας από τον υπολογιστή.

3. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα SkyDrive των Windows 8.1 για να αντιγράψετε μουσική, 
φωτογραφίες και βίντεο.
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6
Καθαρισμός του tablet σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού καθαρίσετε το tablet σας, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια. Καθαρίστε το tablet σας με 
μαλακό πανί βρεγμένο με νερό. Μη χρησιμοποιήσετε υγρά ή σπρέι καθαρισμού που ίσως περιέχουν 
εύφλεκτες ουσίες.

1. Απενεργοποιήστε το tablet σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση του tablet σας, 
ανατρέξτε στην ενότητα Απενεργοποίηση του tablet σας.

2. Αποσυνδέστε από το tablet και από τις ηλεκτρικές τους πρίζες κάθε συσκευή, ακουστικό, ηχείο και βάση 
σύνδεσης πληκτρολογίου που έχετε προσαρτήσει.

3. Αφαιρέστε κάθε εγκατεστημένη κάρτα micro SD και micro SIM. Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στις 
ενότητες Αφαίρεση της κάρτας micro SD και Αφαίρεση της κάρτας micro SIM.

4. Βρέξτε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι είτε με νερό είτε με καθαριστικό οθόνης και σκουπίστε την επιφάνεια του 
tablet ωσότου καθαρίσει. Μην αφήσετε να τρέξει νερό από το πανί και να περάσει μέσα στις θύρες του tablet 
και γύρω από το κουμπί Windows.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μην πάθει ζημιά το tablet ή η οθόνη, ακολουθήστε τις οδηγίες που παραλάβατε μαζί με 
το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην καθαρίσετε το πληκτρολόγιο με υγρό πανί.
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7
Αντιμετώπιση προβλημάτων
 

Πρόβλημα στην μπαταρία
Πίνακας 4. Προβλήματα στην μπαταρία

Προβλήματα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Η μπαταρία δεν φορτίζεται. • Αποσυνδέστε τον 
προσαρμογέα ισχύος AC της 
Dell από την επιτοίχια πρίζα 
και εξακριβώστε αν η πρίζα 
λειτουργεί σωστά.

• Δοκιμάστε να συνδέσετε το 
tablet σε κάποιον άλλο 
προσαρμογέα ισχύος AC της 
Dell (αν υπάρχει διαθέσιμος).

• Ελέγξτε τις συνδέσεις όλων 
των καλωδίων και συνδέστε 
τα ξανά στην επιτοίχια πρίζα 
και ύστερα και πάλι στο 
tablet.

• Ελέγξτε τη λυχνία LED του 
προσαρμογέα AC για να 
βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ο 
προσαρμογέας.

• Ελέγξτε όλους τους 
συνδέσμους για να 
διασφαλίσετε την 
ενδεδειγμένη συνδετικότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την 
πλήρη φόρτιση της 
μπαταρίας του tablet 
απαιτείται διάστημα 
περίπου 4 ωρών.

Η θερμοκρασία του tablet είναι κάτω από 
0°C ή πάνω από 40°C.

Φορτίστε την μπαταρία σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 
μεταξύ 0°C και 40°C.

Η μπαταρία ή ο προσαρμογέας ισχύος έχει 
χαλάσει.

Αποταθείτε σε εξουσιοδοτημένο 
μεταπωλητή της Dell για να σας 
αντικαταστήσει την μπαταρία ή 
τον προσαρμογέα ισχύος.
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Η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα 
ακόμη και όταν το tablet είναι 
στην κατάσταση αναμονής.

Αν το tablet δεν είναι στην εμβέλεια 
δικτύου στο οποίο μπορεί να συνδεθεί, το 
tablet συνεχίζει να στέλνει σήματα για να 
εντοπίσει κάποιο σταθμό βάσης και 
εξαντλείται η μπαταρία.

• Απενεργοποιήστε προσωρινά 
το tablet.

• Μετακινήστε το tablet ώστε 
να βρεθεί στην εμβέλεια 
δικτύου στο οποίο μπορεί να 
συνδεθεί ή απενεργοποιήστε 
προσωρινά την ασύρματη 
σύνδεση στο tablet σας.

• Χρησιμοποιήστε το tablet 
σας με τη λειτουργία σε 
αεροπλάνο.

Πρόβλημα στο σύστημα
Πίνακας 5. Πρόβλημα στο σύστημα

Προβλήματα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Το tablet δεν ενεργοποιείται. Η μπαταρία είναι εντελώς 
αποφορτισμένη.

1. Φορτίστε το tablet επί 
τουλάχιστον 4 ώρες.

2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί 
Power (Λειτουργία) επί 4 
δευτερόλεπτα.

Το tablet δεν απενεργοποιείται. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί 
Power (Λειτουργία) επί 11 
δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε 
αναγκαστικό τερματισμό 
λειτουργίας.

Το tablet κλειδώνει. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί 
λειτουργίας επί 11 δευτερόλεπτα για 
να εκτελέσετε αναγκαστικό 
τερματισμό λειτουργίας.

Το tablet δεν αποκρίνεται ή έχει μη 
αναμενόμενη συμπεριφορά.

• Αποτυχία προγράμματος 
οδήγησης

• Αποτυχία λειτουργικού 
συστήματος

• Ιός/Κακόβουλο λογισμικό

1. Προχωρήστε σε τερματισμό της 
λειτουργίας του tablet σας και 
επανεκκίνησή του.

2. Εκτελέστε ανανέωση στο 
tablet.

3. Αποταθείτε στην υπηρεσία 
υποστήριξης της Dell. 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
dell.com/support ή 
dell.com/contactdell.

Κάποιο λογισμικό ή κάποια 
δυνατότητα δεν λειτουργεί με τον 
αναμενόμενο τρόπο.

Προχωρήστε στην επανεκκίνηση του 
tablet σας. Ίσως έχει γίνει λήψη 
ενημερωμένων εκδόσεων του 
λογισμικού στο παρασκήνιο. 
Σαρώστε από το δεξί άκρο της 
οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στη γραμμή Charms (Σύμβολα) και 
αγγίξτε τις επιλογές Settings→ 
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Power→ Restart (Ρυθμίσεις→ 
Λειτουργία→ Επανεκκίνηση) για 
επανεκκίνηση του tablet.

Ο σταθμός σύνδεσης δεν λειτουργεί 
με τον αναμενόμενο τρόπο.

• Αποσυνδέστε/Επανασυνδέστε το 
tablet σας. Αν δεν λυθεί το 
πρόβλημα, ενεργοποιήστε το 
tablet σας και ενεργοποιήστε το 
ξανά στον σταθμό σύνδεσης.

• Δοκιμάστε να συνδέσετε το 
tablet σας σε κάποιον άλλο 
σταθμό σύνδεσης της Dell (αν 
υπάρχει διαθέσιμος).

Πρόβλημα στην οθόνη αφής
Πίνακας 6. Πρόβλημα στην οθόνη αφής

Προβλήματα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Η απόκριση της οθόνης αφής είναι 
αργή ή μη ενδεδειγμένη.

Το προστατευτικό κάλυμμα δεν 
επιτρέπει στο tablet να αναγνωρίσει 
τις καταχωρίσεις σας.

• Προχωρήστε σε τερματισμό της 
λειτουργίας του tablet σας και 
επανεκκίνησή του.

• Σκουπίστε απαλά την οθόνη με 
καθαρό στεγνό πανί.

• Αφαιρέστε κάθε προστατευτικό 
κάλυμμα από την οθόνη αφής.

• Αν επανεγκαταστήσετε το 
λειτουργικό σύστημα, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε 
εγκαταστήσει όλα τα 
προγράμματα οδήγησης.

Έλεγχος της κάρτας ασύρματου δικτύου
Στην εφαρμογή Device Manager (Διαχείριση συσκευών) μπορείτε να ελέγξετε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει κάρτα 
ασύρματου τοπικού δικτύου/ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής (WLAN/WWAN).

Windows 8

1. Κάντε κλικ στις επιλογές: εικονίδιο Desktop (Επιφάνεια εργασίας) → Computer (Υπολογιστής) → Open 
Control Panel (Άνοιγμα Πίνακα Ελέγχου) → Device Manager (Διαχείριση Συσκευών). Αν παρουσιαστεί 
προτροπή να πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης διαχειριστή ή για επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό 
πρόσβασης ή προχωρήστε στην επιβεβαίωση. Εμφανίζεται το παράθυρο Device Manager (Διαχείριση 
Συσκευών).

2. Αναπτύξτε την επιλογή Network Adapters (Προσαρμογείς δικτύου). Αν υπάρχει ασύρματο δίκτυο, θα 
παρατίθεται στη λίστα κάτω από τον προσαρμογέα του δικτύου.

Επίσης, ο υπολογιστής σας διαθέτει ποικιλία διαρθρώσεων με βάση ό,τι επιλέξατε όταν τον αγοράσατε. Για να 
εξακριβώσετε τη διάρθρωση του υπολογιστή σας, ανατρέξτε σε μία από τις εξής πηγές:

• Επιβεβαίωση της παραγγελίας σας
• Microsoft Windows Help and Support Center (Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης των Microsoft Windows)
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• Κάτω από την επιλογή Tools (Εργαλεία), κάντε κλικ στις επιλογές My Computer Information → Find 
information about the hardware installed on this computer (Πληροφορίες για τον υπολογιστή μου → 
Εύρεση πληροφοριών για το υλισμικό που υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή).

Αν θέλετε να ελέγξετε την κάρτα σας για κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες στο Windows Help and Support 
Center (Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης των Windows):

1. Κάντε κλικ στις επιλογές Start → Help and Support→ Use Tools (Έναρξη → Βοήθεια και υποστήριξη → 
Χρήση εργαλείων) για προβολή πληροφοριών που αφορούν τον υπολογιστή σας και για τη διάγνωση 
προβλημάτων.

Στην οθόνη My Computer Information - Hardware (Πληροφορίες για τον υπολογιστή μου - Υλισμικό) μπορείτε 
να δείτε τον τύπο της κάρτας κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών που υπάρχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας 
καθώς και τον τύπο άλλων εξαρτημάτων του υλισμικού.

Πρόβλημα στο δίκτυο
Πίνακας 7. Προβλήματα στο δίκτυο

Προβλήματα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Δεν υπάρχει ασύρματη σύνδεση. 1. Ελέγξτε αν είναι 
ενεργοποιημένη η δυνατότητα 
ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας. 
Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi 
setting (Ρύθμιση Wi-Fi).

2. Δοκιμάστε να έρθετε πιο κοντά 
στο σημείο ασύρματης 
πρόσβασης.

3. Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε 
άλλο σημείο πρόσβασης 
ασύρματης επικοινωνίας που 
ξέρετε ότι λειτουργεί σωστά.

4. Αν χρησιμοποιείτε ιδιωτικό 
δίκτυο, προχωρήστε στην 
επαναφορά του ασύρματου 
δρομολογητή. Αν 
χρησιμοποιείτε δημόσιο δίκτυο, 
ανοίξτε το πρόγραμμα 
περιήγησης για να δείτε τη 
σελίδα προορισμού.

5. Επικοινωνήστε με τον παροχέα 
των υπηρεσιών Ίντερνετ που 
χρησιμοποιείτε και ζητήστε τη 
βοήθειά του.

Δεν υπάρχει σύνδεση για κινητές 
ευρυζωνικές επικοινωνίες.

• Η σύνδεση για κινητές 
ευρυζωνικές επικοινωνίες έχει 
τερματιστεί αιφνιδίως.

• Δεν υπάρχει σήμα από τον 
παροχέα υπηρεσιών.

1. Ελέγξτε αν είναι 
ενεργοποιημένη η δυνατότητα 
κινητών ευρυζωνικών 
επικοινωνιών. Ανατρέξτε στην 
ενότητα Mobile broadband 
setting (Ρύθμιση κινητών 
ευρυζωνικών επικοινωνιών).

2. Μετακινήστε το tablet σας σε 
διαφορετική θέση για καλύτερη 
λήψη σήματος.
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Επικοινωνήστε με τον παροχέα των 
υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να 
αλλάξετε το ευρυζωνικό σας 
πρόγραμμα.
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8
Πρόγραμμα System Setup (Ρύθμιση 
συστήματος)
Το πρόγραμμα System Setup (Ρύθμιση συστήματος) σας δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης του υλισμικού του 
υπολογιστή σας και καθορισμού των επιλογών σε επίπεδο BIOS. Από το πρόγραμμα System Setup (Ρύθμιση 
συστήματος), έχετε τη δυνατότητα για:

• Αλλαγή των ρυθμίσεων NVRAM μετά την προσθαφαίρεση υλισμικού
• Προβολή της διάρθρωσης του υλισμικού του συστήματος
• Δραστικοποίηση ή αδρανοποίηση των ενσωματωμένων συσκευών
• Καθορισμό κατωφλίων επιδόσεων και διαχείρισης ενέργειας
• Διαχείριση της ασφάλειας του υπολογιστή σας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος ρύθμισης του συστήματος (BIOS):

1. Συνδέστε το tablet σας στη βάση σύνδεσης του πληκτρολογίου ή συνδέστε πληκτρολόγιο που διαθέτει τη 
δυνατότητα σύνδεσης μέσω USB στο tablet σας.

2. Πιέστε το κουμπί Power  (Λειτουργία) για ενεργοποίηση ή για επανεκκίνηση του tablet σας αν το έχετε 
ήδη ενεργοποιήσει.

3. Πιέστε το F2 αφού εμφανιστεί το λογότυπο της Dell.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να πιέσετε επανειλημμένα το F2 ωσότου τα Windows σας ανακατευθύνουν στις 
επιλογές του προγράμματος ρύθμισης του συστήματος.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος ρύθμισης (BIOS) χωρίς εξωτερικό πληκτρολόγιο:

1. Πιέστε το κουμπί Power  (Λειτουργία) για ενεργοποίηση ή για επανεκκίνηση του tablet σας αν το έχετε 
ήδη ενεργοποιήσει.

2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Volume Up (Αύξηση ακουστικής έντασης) όταν εμφανιστεί στην οθόνη το 
λογότυπο της Dell.

3. Όταν εμφανιστεί το μενού F12 Boot Selection (Επιλογή εκκίνησης με το F12), πιέστε το κουμπί Volume Up 
(Αύξηση ακουστικής έντασης) για να αλλάξετε την επιλογή εκκίνησης και να χρησιμοποιήσετε την επιλογή του 
προγράμματος BIOS Setup (Ρύθμιση BIOS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί Volume Up (Αύξηση ακουστικής έντασης) περνά από όλες τις επιλογές του 
μενού (Boot Options (Επιλογές εκκίνησης), BIOS Setup (Ρύθμιση BIOS), Diagnostics (Διαγνωστικά) 
και ούτω καθεξής. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή δυνατότητα πιέζοντας το κουμπί Volume Up 
(Αύξηση ακουστικής έντασης)).

4. Πιέστε το κουμπί Volume Down (Μείωση ακουστικής έντασης) για να επιλέξετε τη δυνατότητα αυτή.
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Επιλογές στο πρόγραμμα System Setup (Εγκατάσταση 
συστήματος) (BIOS)
Πίνακας 8. System Information (Πληροφορίες συστήματος)

Επιλογή Λειτουργία

BIOS Version Παρουσιάζει την έκδοση του BIOS.

Service Tag Παρουσιάζει την ετικέτα εξυπηρέτησης του tablet σας.

Asset Tag Παρουσιάζει την ετικέτα περιουσιακού στοιχείου του tablet σας.

Ownership Tag Παρουσιάζει τα στοιχεία του κατόχου.

Manufacture Date Παρουσιάζει την ημερομηνία κατασκευής.

Ownership Date Παρουσιάζει την ημερομηνία απόκτησης του υπολογιστή.

Express Service Code Παρουσιάζει τον κωδικό ταχείας εξυπηρέτησης του tablet.

Memory Installed Παρουσιάζει τη μνήμη που υπάρχει εγκατεστημένη στο tablet.

Memory Available Παρουσιάζει τη μνήμη που υπάρχει διαθέσιμη στο tablet.

Memory Speed Παρουσιάζει την ταχύτητα της μνήμης.

Memory Channel Mode Παρουσιάζει τη χωρητικότητα της μνήμης που υπάρχει στο tablet.

Memory Technology Παρουσιάζει νέο τύπο αρχείου συσκευής σε Linux για διάδραση με τη μνήμη 
flash.

DIMM A size Παρουσιάζει το μέγεθος της DIMM A.

DIMM B size Παρουσιάζει το μέγεθος της DIMM B.

Τύπος επεξεργαστή Παρουσιάζει τον τύπο επεξεργαστή που υπάρχει διαθέσιμος στο tablet.

Core Count Παρουσιάζει τον αριθμό των πυρήνων του tablet.

Processor ID Παρουσιάζει το αναγνωριστικό του επεξεργαστή του tablet.

Current Clock Speed Παρουσιάζει την τρέχουσα ταχύτητα του ρολογιού του tablet.

Minimum Clock Speed Παρουσιάζει την ελάχιστη ταχύτητα του ρολογιού του tablet.

Maximum Clock Speed Παρουσιάζει τη μέγιστη ταχύτητα του ρολογιού του tablet.

Processor L2 Cache Παρουσιάζει την κρυφή μνήμη (cache) στάθμης 2 (L2) του tablet.

Processor L3 Cache Παρουσιάζει την κρυφή μνήμη (cache) στάθμης 3 (L3) του tablet.

HT Capable Παρουσιάζει τη δυνατότητα Hyper-Thread (Υπερνημάτωση) του tablet.

64–bit Technology Παρουσιάζει τις λειτουργίες του tablet με τεχνολογία 64 δυφίων (bit) (Intel 
EM64T).

Video Controller Παρουσιάζει τον ελεγκτή γραφικών που χρησιμοποιείται στο tablet.

Video BIOS Version Παρουσιάζει τον αριθμό της έκδοσης του BIOS του tablet.

Video Memory Παρουσιάζει τη μνήμη βίντεο του tablet.
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Επιλογή Λειτουργία

Panel Type Παρουσιάζει τον τύπο της οθόνης που χρησιμοποιείται στο tablet.

Native Resolution Παρουσιάζει την ανάλυση του tablet.

Audio Controller Παρουσιάζει τον ελεγκτή ήχου που χρησιμοποιείται στο tablet.

Wi-Fi Device Παρουσιάζει τη συσκευή Wi-Fi που υπάρχει στο tablet.

Cellular Device Παρουσιάζει την κυψελοειδή συσκευή που υπάρχει στο tablet.

Bluetooth Device Παρουσιάζει τη συσκευή Bluetooth που υπάρχει στο tablet.

Πίνακας 9. Battery Information (Πληροφορίες για την μπαταρία)

Επιλογή Λειτουργία

AC Adapter Παρουσιάζει πληροφορίες για τον προσαρμογέα ισχύος εναλλασσόμενου 
ρεύματος (AC).

Battery Status Παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση της μπαταρίας.

Battery Charge State Παρουσιάζει αν τη δεδομένη στιγμή η μπαταρία φορτίζεται/αποφορτίζεται.

Battery Health Παρουσιάζει αν η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση.

Πίνακας 10. Boot Sequence (Ακολουθία εκκίνησης)

Επιλογή Λειτουργία

Boot Sequence Παρουσιάζει τη σειρά με την οποία κάνει την αναζήτηση των συσκευών το 
BIOS όταν επιχειρεί να βρει λειτουργικό σύστημα για την εκκίνησή του. 
Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
• Windows Boot Manager (Διαχείριση εκκίνησης των Windows)

• UEFI

Boot List Option Σας επιτρέπει να αλλάξετε την επιλογή της λίστας εκκίνησης.
• Legacy (παλαιού τύπου)

• UEFI

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε μία από τις εξής επιλογές:

• Add Boot Option — Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να προσθέσετε κάποια 
επιλογή εκκίνησης.

• Delete Boot Option — Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να διαγράψετε 
κάποια υπάρχουσα επιλογή εκκίνησης.

• View — Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει την προβολή κάποιας επιλογής 
εκκίνησης.

Πίνακας 11. Advanced Boot Options (Προηγμένες επιλογές εκκίνησης)

Επιλογή Λειτουργία

Enable Legacy Option ROMs Στη διάρκεια της λειτουργίας εκκίνησης UEFI, η επιλογή Enable Legacy 
Option ROMs (Δραστικοποίηση προαιρετικών ROM παλαιού τύπου) θα 
επιτρέψει τη φόρτωση προαιρετικών ROM παλαιού τύπου. Η επιλογή αυτή δεν 

Enable UEFI Network Stack
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Επιλογή Λειτουργία

επιτρέπεται αν είναι δραστικοποιημένη η δυνατότητα Secure Boot (Ασφαλής 
εκκίνηση).

Πίνακας 12. Date/Time

Επιλογή Λειτουργία

System Date Παρουσιάζει την ημερομηνία του συστήματος και σας επιτρέπει να την 
αλλάξετε.

System Time Παρουσιάζει την ώρα του συστήματος και σας επιτρέπει να την αλλάξετε.

Πίνακας 13. System Configuration (Διάρθρωση συστήματος)

Επιλογή Λειτουργία

USB Configuration Σας επιτρέπει να διαρθρώσετε τον ενσωματωμένο ελεγκτή USB. Υπάρχουν οι 
εξής επιλογές:
• Enable Boot Support (Δραστικοποίηση υποστήριξης εκκίνησης)
• Enable USB3.0 Controller (Δραστικοποίηση ελεγκτή USB 3.0)

• Enable External USB Port (Δραστικοποίηση εξωτερικής θύρας USB)

Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση όλες οι επιλογές είναι δραστικοποιημένες.

USB PowerShare Σας επιτρέπει να διαρθρώσετε τη συμπεριφορά της δυνατότητας the USB 
PowerShare. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Not enabled (Μη 
δραστικοποιημένη)

Ήχος Το πεδίο αυτό σας επιτρέπει να δραστικοποιήσετε ή να αδρανοποιήσετε τον 
σύνδεσμο του ενσωματωμένου ήχου.

• Enable Audio (Δραστικοποίηση ήχου). Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Enabled 
(Δραστικοποιημένος)

Keyboard illumination Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας της δυνατότητας φωτισμού 
του πληκτρολογίου. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
• Disabled (Αδρανοποιημένος). Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Enabled 

(Δραστικοποιημένος)
• Dim (Αμυδρός)
• Bright (Δυνατός)

RGB Keyboard illumination Σας επιτρέπει να διαρθρώσετε τη δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού RGB του 
πληκτρολογίου.

Stealth Mode Control Σας επιτρέπει να διαρθρώσετε τη δυνατότητα Stealth Mode (Αόρατη 
λειτουργία). Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
• Enable Stealth Mode (Δραστικοποίηση αόρατης λειτουργίας)
• Disable onboard LCD screen (Αδρανοποίηση ενσωματωμένης οθόνης 

LCD)

• Disable onboard fans (Αδρανοποίηση ενσωματωμένων ανεμιστήρων)

• Disable GPS receiver (Αδρανοποίηση δέκτη GPS)

• Disable WiGig radio (Αδρανοποίηση ραδιοεπικοινωνιών WiGig)

• Disable onboard LEDs (Αδρανοποίηση ενσωματωμένων λυχνιών LED)
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Επιλογή Λειτουργία

• Disable onboard speakers (Αδρανοποίηση ενσωματωμένων ηχείων)

• Disable Bluetooth radio (Αδρανοποίηση ραδιοεπικοινωνιών Bluetooth)

• Disable WLAN radio (Αδρανοποίηση ραδιοεπικοινωνιών ασύρματου 
τοπικού δικτύου (WLAN))

• Disable WWAN radio (Αδρανοποίηση ραδιοεπικοινωνιών ασύρματου 
δικτύου ευρείας περιοχής (WWAN))

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Όλες οι επιλογές είναι δραστικοποιημένες.

Miscellaneous Devices Σας επιτρέπει να δραστικοποιήσετε ή να αδρανοποιήσετε διάφορες 
ενσωματωμένες συσκευές.
• Enable Microphone (Δραστικοποίηση μικροφώνου). Προεπιλεγμένη 

ρύθμιση: Enabled (Δραστικοποιημένο)

• Enable Front Camera (Δραστικοποίηση μπροστινής κάμερας). 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Enabled (Δραστικοποιημένη)

• Enable Back Camera (Δραστικοποίηση πίσω κάμερας). Προεπιλεγμένη 
ρύθμιση: Enabled (Δραστικοποιημένη)

• Enable Dedicated GPS Radio (Δραστικοποίηση αποκλειστικών 
ραδιοεπικοινωνιών GPS). Default: Enabled (Δραστικοποιημένες)

• Enable Media Card (Δραστικοποίηση κάρτας πολυμέσων). Προεπιλεγμένη 
ρύθμιση: Enabled (Δραστικοποιημένη)

• Disable Media Card (Αδρανοποίηση κάρτας πολυμέσων)

Πίνακας 14. Video (Βίντεο)

Επιλογή Λειτουργία

LCD Brightness Παρουσιάζει τη φωτεινότητα της οθόνης όταν δεν λειτουργεί ο αισθητήρας 
φωτισμού περιβάλλοντος.
• Brightness on Battery (Φωτεινότητα μέσω μπαταρίας)
• Brightness on AC (Φωτεινότητα μέσω εναλλασσόμενου ρεύματος (AC))

Πίνακας 15. Security (Ασφάλεια)

Επιλογή Περιγραφή

Admin Password Το πεδίο αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον κωδικό 
πρόσβασης διαχειριστή (admin) (επίσης γνωστό και ως κωδικό πρόσβασης για την 
εγκατάσταση). Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή δραστικοποιεί αρκετές 
δυνατότητες ασφαλείας.
Η μονάδα δίσκου δεν έχει καθορισμένο κωδικό πρόσβασης με βάση την 
προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Για να προσθέσετε νέο κωδικό πρόσβασης:

• Πληκτρολογήστε τον παλαιό κωδικό πρόσβασης.
• Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.
• Επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.
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Επιλογή Περιγραφή

Αφού καταχωρίσετε τα στοιχεία του κωδικού πρόσβασης, κάντε κλικ στην επιλογή 
OK.

System Password Σας δίνει επιτρέπει να καθορίσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον κωδικό 
πρόσβασης στο tablet (παλαιότερα λεγόταν κύριος κωδικός πρόσβασης).
Η μονάδα δίσκου δεν έχει καθορισμένο κωδικό πρόσβασης με βάση την 
προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Για να προσθέσετε νέο κωδικό πρόσβασης:

• Πληκτρολογήστε τον παλαιό κωδικό πρόσβασης.
• Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.
• Επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

Αφού καταχωρίσετε τα στοιχεία του κωδικού πρόσβασης, κάντε κλικ στην επιλογή 
OK.

Internal HDD Password Σας επιτρέπει να καθορίσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης 
στον εσωτερικό σκληρό δίσκο του tablet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι αλλαγές κωδικών πρόσβασης ολοκληρωθούν με επιτυχία, 
εφαρμόζονται αμέσως.

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Not set (Μη καθορισμένος)

Strong Password Enable strong password (Δραστικοποίηση ισχυρού κωδικού πρόσβασης) - Με 
βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση η επιλογή αυτή είναι αδρανοποιημένη.

Password Configuration Το πεδίο αυτό ελέγχει τον ελάχιστο και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 
χαρακτήρων για τους κωδικούς πρόσβασης διαχειριστή και συστήματος. Οι αλλαγές 
στα πεδία αυτά τίθενται σε ισχύ μόνο αν πριν από την έξοδο πιέσετε το πλήκτρο 
εφαρμογής ή τις αποθηκεύσετε.

• Admin Password Min (Ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων στον κωδικό 
πρόσβασης διαχειριστή)

• Admin Password Max (Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων στον κωδικό πρόσβασης 
διαχειριστή)

• System Password Min (Ελάχιστος αριθμός χαρακτήρων στον κωδικό 
πρόσβασης στο σύστημα)

• System Password Max (Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων στον κωδικό 
πρόσβασης στο σύστημα)

Password Bypass Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να παραβλέψετε τις προτροπές για κωδικό πρόσβασης 
στο σύστημα (εκκίνηση) και κωδικό πρόσβασης στον εσωτερικό σκληρό δίσκο κατά 
την επανεκκίνηση του συστήματος.
• Disabled (Αδρανοποιημένη)

• Reboot Bypass (Παράκαμψη επανεκκίνησης) (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 
Enabled (Δραστικοποιημένη))

Password Change Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε αν επιτρέπονται αλλαγές στους κωδικούς 
πρόσβασης στο σύστημα και στον σκληρό δίσκο όταν έχει οριστεί κωδικός 
πρόσβασης διαχειριστή.
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Επιλογή Περιγραφή

• Allow Non-Admin Password Changes (Να επιτρέπονται οι αλλαγές σε 
κωδικούς πρόσβασης χρηστών που δεν είναι διαχειριστές) (προεπιλεγμένη 
ρύθμιση)

Non-Admin Setup 
Changes

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε αν επιτρέπονται οι 
αλλαγές στις επιλογές εγκατάστασης όταν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης 
διαχειριστή.

• Allow Wireless Switch Changes (Να επιτρέπονται οι αλλαγές μέσω του 
διακόπτη ασύρματης επικοινωνίας) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

TPM Security Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ελέγχετε αν η μονάδα αξιόπιστης πλατφόρμας 
(Trusted Platform Module (TPM)) στο σύστημα είναι δραστικοποιημένη και ορατή 
για το λειτουργικό σύστημα.

TPM Security (Ασφάλεια TPM) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

• TPM ACPI Support (Υποστήριξη TPM ACPI)

• Deactivate (Απενεργοποίηση)

• Activate (Ενεργοποίηση)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές δραστικοποίησης, αδρανοποίησης και διαγραφής δεν 
επηρεάζονται αν φορτώσετε τις προεπιλεγμένες τιμές του προγράμματος 
ρύθμισης. Οι αλλαγές στην επιλογή αυτή εφαρμόζονται αμέσως.

Computrace (R) Το πεδίο αυτό σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε ή να 
αδρανοποιήσετε τη διεπαφή της μονάδας BIOS της προαιρετικής Computrace 
Service (Υπηρεσία Computrace) της Absolute Software.

• Deactivate (Απενεργοποίηση) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

• Disable (Αδρανοποίηση)

• Activate (Ενεργοποίηση)

CPU XD Support Η επιλογή αυτή δραστικοποιεί ή αδρανοποιεί τη λειτουργία Execute Disable 
(Αδρανοποίηση εκτέλεσης) του επεξεργαστή.

• Enable CPU XD Support (Δραστικοποίηση υποστήριξης CPU XD) (η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Enable (Δραστικοποίηση))

OROM Keyboard Access Η επιλογή αυτή καθορίζει αν θα μπορείτε να μπείτε στην οθόνη Option ROM 
Configuration (Διάρθρωση προαιρετικής ROM) μέσω πλήκτρων άμεσης 
πρόσβασης κατά την εκκίνηση. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
• Enable (Δραστικοποίηση). Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Enabled 

(Δραστικοποιημένη)

• One Time Enable (Δραστικοποίηση για μία φορά)

• Disable (Αδρανοποίηση)

Admin Setup Lockout Σας επιτρέπει να δραστικοποιήσετε ή να αδρανοποιήσετε την επιλογή για είσοδο στο 
πρόγραμμα ρύθμισης όταν έχει καθοριστεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή.

• Enable Admin Setup Lockout (Δραστικοποίηση κλειδώματος ρύθμισης 
συστήματος από τον διαχειριστή) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)
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Πίνακας 16. Secure Boot (Ασφαλής εκκίνηση)

Επιλογή Λειτουργία

Secure Boot Σας επιτρέπει να δραστικοποιήσετε ή να αδρανοποιήσετε τη δυνατότητα 
ασφαλούς εκκίνησης. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Disabled (Αδρανοποιημένη)

Expert Key Management Σας επιτρέπει να χειριστείτε τις κύριες βάσεις δεδομένων ασφάλειας μόνο αν το 
σύστημα είναι σε Custom Mode (Λειτουργία εξατομίκευσης). Με βάση την 
προεπιλεγμένη ρύθμιση η επιλογή Enable Custom Mode (Δραστικοποίηση 
λειτουργίας εξατομίκευσης) είναι αδρανοποιημένη. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
• PK

• KEK

• db

• dbx

Αν δραστικοποιήσετε τη δυνατότητα Custom Mode (Λειτουργία 
εξατομίκευσης) εμφανίζονται οι σχετικές επιλογές για PK, KEK, db και dbx. 
Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
• Save to File (Αποθήκευση σε αρχείο) - Αποθηκεύει το κλειδί σε αρχείο 

που επιλέγει ο χρήστης.
• Replace from File (Αντικατάσταση από αρχείο) - Αντικαθιστά το τρέχον 

κλειδί με κάποιο κλειδί από αρχείο που επιλέγει ο χρήστης.
• Append from File (Προσάρτηση από αρχείο) - Προσθέτει κλειδί στην 

τρέχουσα βάση δεδομένων από αρχείο που επιλέγει ο χρήστης.
• Delete (Διαγραφή) - Διαγράφει το επιλεγμένο κλειδί.
• Reset All Keys (Επαναφορά όλων των κλειδιών) - Επαναφέρει στην 

προεπιλεγμένη ρύθμιση.

• Delete All Keys (Διαγραφή όλων των κλειδιών) - Διαγράφει όλα τα 
κλειδιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αδρανοποιήσετε την Custom Mode (Λειτουργία 
εξατομίκευσης), όλες οι αλλαγές θα διαγραφούν και θα γίνει επαναφορά 
των κλειδιών στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Πίνακας 17. Performance (Επιδόσεις)

Επιλογή Περιγραφή

Multi Core Support Καθορίζει αν θα είναι δραστικοποιημένοι ένας ή όλοι οι πυρήνες του επεξεργαστή. 
Οι επιδόσεις μερικών εφαρμογών θα βελτιωθούν με τους πρόσθετους πυρήνες

Intel SpeedStep Σας δίνει τη δυνατότητα δραστικοποίησης ή αδρανοποίησης της λειτουργίας Intel 
SpeedStep του επεξεργαστή.

• Enable Intel(R) SpeedStep (Δραστικοποίηση Intel(R) SpeedStep) 
(προεπιλεγμένη ρύθμιση)

C-States Control Σας επιτρέπει να δραστικοποιήσετε ή να αδρανοποιήσετε τις πρόσθετες καταστάσεις 
αναστολής λειτουργίας του επεξεργαστή.

• C states (Καταστάσεις C) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

Intel TurboBoost Σας επιτρέπει να δραστικοποιήσετε ή να αδρανοποιήσετε τη λειτουργία Intel 
TurboBoost του επεξεργαστή.
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Επιλογή Περιγραφή

• Enable Intel TurboBoost (Δραστικοποίηση Intel TurboBoost) (προεπιλεγμένη 
ρύθμιση) — Επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης της λειτουργίας Intel Turbo να 
αυξήσει τις επιδόσεις της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) ή του 
επεξεργαστή των γραφικών.

HyperThread control Σας επιτρέπει να δραστικοποιήσετε ή να αδρανοποιήσετε την υπερνημάτωση 
(HyperThreading) στον επεξεργαστή. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Enabled 
(Δραστικοποιημένη)

Πίνακας 18. Power Management (Διαχείριση ενέργειας)

Επιλογή Περιγραφή

AC Behavior Επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση του tablet όταν είναι συνδεδεμένος ο 
προσαρμογέας AC. Η επιλογή είναι αδρανοποιημένη.

• Wake on AC (Αφύπνιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC))

Auto On Time Σας επιτρέπει να καθορίσετε την ώρα που θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία το 
σύστημα. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
• Disabled (Αδρανοποιημένη) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

• Every Day (Κάθε μέρα)

• Weekdays (Εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας)
• Select Days (Επιλογή ημερών)

USB Wake Support Σας επιτρέπει να δραστικοποιήσετε τις συσκευές USB που θα αφυπνίζουν το 
σύστημα από την κατάσταση αναμονής. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση η 
επιλογή αυτή είναι αδρανοποιημένη.

Wake on LAN/WLAN Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα την ώρα που είναι απενεργοποιημένο 
όταν δοθεί κάποιο ειδικό σήμα τοπικού δικτύου (LAN) ή την ώρα που είναι σε 
κατάσταση αναμονής όταν δοθεί κάποιο ειδικό σήμα ασύρματου LAN. Υπάρχουν 
οι εξής επιλογές:
• Disabled (Αδρανοποιημένος) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

• LAN Only (Μόνο μέσω τοπικού δικτύου (LAN))

• WLAN Only (Μόνο μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN))

• LAN or WLAN (Μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή ασύρματου τοπικού δικτύου 
(WLAN))

Peak Shift Σας επιτρέπει να ελαχιστοποιήσετε τη χρήση της ισχύος του εναλλασσόμενου 
ρεύματος (AC) κατά τις ώρες αιχμής. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση η 
επιλογή αυτή είναι αδρανοποιημένη.

Advanced Battery Charge 
Configuration

Η επιλογή αυτή περνά τις μπαταρίες στην προηγμένη λειτουργία του συστήματος 
για τη φόρτιση μπαταριών με στόχο τη μεγιστοποίηση της εύρυθμης λειτουργίας 
τους.
• Monday (Δευτέρα)

• Tuesday (Τρίτη)

• Wednesday (Τετάρτη)

• Thursday (Πέμπτη)

• Friday (Παρασκευή)

• Saturday (Σάββατο)
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• Sunday (Κυριακή)

Primary Battery Charge 
Configuration

• Adaptive (Προσαρμοστική)

• Standard (Τυπική)

• ExpressCharge (Υπερταχεία φόρτιση)

• Primary AC Use (Χρήση πρωτεύουσας ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος 
(AC))

• Custom (Εξατομίκευση)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες από τις ρυθμίσεις για τις μπαταρίες ενδέχεται να 
μην είναι διαθέσιμες για όλους τους τύπους μπαταριών. Για να 
δραστικοποιήσετε την επιλογή αυτή, πρέπει να αδρανοποιήσετε την επιλογή 
Advanced Battery Charge Configuration (Διάρθρωση προηγμένης 
φόρτισης μπαταρίας).

Dock Battery Charger 
Mode

• Standard (Τυπική)

• ExpressCharge (Υπερταχεία φόρτιση)

Πίνακας 19. POST Behaviour (Συμπεριφορά κατά τη διαδικασία POST)

Επιλογή Περιγραφή

Adapter Warnings Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τα μηνύματα προειδοποίησης από τον 
προσαρμογέα, όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι προσαρμογείς. Με βάση την 
προεπιλεγμένη ρύθμιση η επιλογή είναι δραστικοποιημένη.

• Enable Adapter Warnings (Δραστικοποίηση προειδοποιήσεων προσαρμογέα)

MEBx Hotkey Σας επιτρέπει να καθορίσετε αν θα δραστικοποιείται η λειτουργία MEBx Hotkey 
(Πλήκτρο πρόσβασης MEBx) κατά την εκκίνηση του συστήματος. Με βάση την 
προεπιλεγμένη ρύθμιση η επιλογή αυτή είναι δραστικοποιημένη.

Fastboot Η επιλογή αυτή μπορεί να επιταχύνει τη διεργασία εκκίνησης παραβλέποντας 
ορισμένα βήματα για τη συμβατότητα.

• Minimal (Ελάχιστη)

• Thorough (Πλήρης)
• Auto (Αυτόματα) (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Enable (Δραστικοποίηση))

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δραστικοποιηθεί η δυνατότητα Fastboot, θα εμποδίζει 
την πρόσβαση στο BIOS με F2 μέσω USB ή λεπτού/ταξιδιωτικού 
πληκτρολογίου. Δεν θα πάψετε να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο 
πρόγραμμα BIOS Setup (Ρύθμιση του BIOS) πιέζοντας το κουμπί Volume 
Up (Αύξηση ακουστικής έντασης) αφού εμφανιστεί το λογότυπο της Dell.

Extended BIOS POST Time Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε πρόσθετο διάστημα καθυστέρησης πριν την 
εκκίνηση. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
• 0 seconds (0 δευτερόλεπτα). Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση η επιλογή 

αυτή είναι δραστικοποιημένη.

• 5 seconds (5 δευτερόλεπτα)

• 10 seconds (10 δευτερόλεπτα)
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Πίνακας 20. Virtualization Support (Υποστήριξη εικονικοποίησης)

Επιλογή Περιγραφή

Virtualization Η επιλογή αυτή καθορίζει αν η οθόνη κάποιας εικονικής μηχανής (Virtual 
Machine Monitor (VMM)) μπορεί να αξιοποιεί τις πρόσθετες δυνατότητες 
υλισμικού που παρέχονται από την τεχνολογία εικονικοποίησης της Intel (Intel 
Virtualization).

• Enable Intel Virtualization Technology (Δραστικοποίηση τεχνολογίας 
εικονικοποίησης της Intel) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)

VT for Direct I/O Η επιλογή αυτή καθορίζει αν η οθόνη κάποιας εικονικής μηχανής (Virtual 
Machine Monitor (VMM)) μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πρόσθετες δυνατότητες 
υλικού που παρέχει η τεχνολογία εικονικοποίησης (Virtualization Technology 
(VT)) της Intel για απευθείας I/O.

• Enable VT for Direct I/O (Δραστικοποίηση VT για απευθείας είσοδο/έξοδο) 
(προεπιλεγμένη ρύθμιση)

Trusted Execution Η επιλογή αυτή καθορίζει αν κάποια μετρημένη οθόνη εικονικής μηχανής 
(Measured Virtual Machine Monitor (MVMM)) μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 
πρόσθετες δυνατότητες υλικού που παρέχει η τεχνολογία αξιόπιστης εκτέλεσης 
(Trusted Execution Technology). Προεπιλεγμένη ρύθμιση: disabled 
(αδρανοποιημένη)

Πίνακας 21. Wireless (Ασύρματη επικοινωνία)

Επιλογή Περιγραφή

Wireless Device Enable Σας επιτρέπει να δραστικοποιήσετε ή να αδρανοποιήσετε τις ασύρματες συσκευές.
• WWAN (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Enable (Δραστικοποίηση))

• WLAN / WiGig (Ασύρματο τοπικό δίκτυο/WiGig)

Πίνακας 22. Maintenance (Συντήρηση)

Επιλογή Περιγραφή

Service Tag Παρουσιάζει την ετικέτα εξυπηρέτησης του tablet σας.

Asset Tag Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ετικέτα περιουσιακού στοιχείου για το σύστημα 
αν δεν την έχετε ήδη καθορίσει. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση η 
δυνατότητα αυτή δεν είναι καθορισμένη.

BIOS Downgrade Σας επιτρέπει να ελέγξετε την υποβάθμιση του υλικολογισμικού του συστήματος 
στις προγενέστερες εκδόσεις. Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση η επιλογή 
αυτή είναι δραστικοποιημένη.

Πίνακας 23. System Logs (Αρχεία καταγραφής συμβάντων συστήματος)

Επιλογή Περιγραφή

BIOS events Εμφανίζει το αρχείο ημερολογίου συμβάντων του συστήματος και σας επιτρέπει 
τη διαγραφή του.

43



Επιλογή Περιγραφή

• Clear Log (Εκκαθάριση αρχείου καταγραφής)

Thermal events Σας επιτρέπει την προβολή και την εκκαθάριση του αρχείου καταγραφής θερμικών 
συμβάντων.

• Clear Log (Εκκαθάριση αρχείου καταγραφής)

Power events Παρουσιάζει το αρχείο καταγραφής συμβάντων ισχύος και σας επιτρέπει τη 
εκκαθάρισή του.

• Clear Log (Εκκαθάριση αρχείου καταγραφής)

Ενημέρωση του BIOS 
Συνιστάται η ενημέρωση του BIOS (του προγράμματος ρύθμισης του συστήματος) όταν αντικαθιστάτε την πλακέτα 
συστήματος ή αν υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση. Αν ο υπολογιστής σας είναι tablet, φροντίστε η μπαταρία 
του να είναι πλήρως φορτισμένη και να τον έχετε συνδέσει σε ηλεκτρική πρίζα.

1. Επανεκκινήστε το tablet.

2. Μεταβείτε στον ιστότοπο dell.com/support.

3. Καταχωρίστε Service Tag (Ετικέτα εξυπηρέτησης) ή Express Service Code (Κωδικός ταχείας 
εξυπηρέτησης) και κάντε κλικ στην επιλογή Submit (Υποβολή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εντοπίσετε την ετικέτα εξυπηρέτησης, κάντε κλικ στην επιλογή Where is my 
Service Tag? (Πού είναι η ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή μου;)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν μπορείτε να βρείτε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην 
επιλογή Detect My Product (Ανίχνευση του προϊόντος μου). Προχωρήστε ακολουθώντας τις οδηγίες 
που παρουσιάζονται στην οθόνη.

4. Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε ή να βρείτε την ετικέτα εξυπηρέτησης, μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν σας από 
τη λίστα προϊόντων την οποία θα βρείτε κάτω από την επιλογή General Support (Γενική υποστήριξη).

5. Επιλέξτε δυνατότητα για την επιλογή Product Type (Τύπος προϊόντος) από τη λίστα.

6. Επιλέξτε το μοντέλο του προϊόντος σας και θα εμφανιστεί η σελίδα Product Support (Υποστήριξη προϊόντος) 
για το προϊόν σας.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή Get Drivers (Εύρεση προγραμμάτων οδήγησης) και κλικ στην επιλογή View All 
Drivers (Προβολή όλων των προγραμμάτων οδήγησης).

Ανοίγει η σελίδα Drivers and Downloads (Προγράμματα οδήγησης & στοιχεία λήψης).
8. Στην οθόνη Drivers & Downloads (Προγράμματα οδήγησης & στοιχεία λήψης), κάτω από την αναπτυσσόμενη 

λίστα Operating System (Λειτουργικό σύστημα), επιλέξτε το στοιχείο BIOS.

9. Εντοπίστε το αρχείο της πιο πρόσφατα ενημερωμένης έκδοσης του BIOS και κάντε κλικ στην επιλογή 
Download File (Λήψη αρχείου).

Μπορείτε επίσης να πάρετε μια ανάλυση για τα προγράμματα οδήγησης που χρειάζονται ενημέρωση. Αν θέλετε 
την ανάλυση αυτή για τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Analyze System for Updates (Ανάλυση 
συστήματος για ενημερωμένες εκδόσεις) και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

10. Επιλέξτε τη μέθοδο λήψης που προτιμάτε στο παράθυρο Please select your download method below 
(Επιλέξτε τη μέθοδο λήψης παρακάτω) και κάντε κλικ στην επιλογή Download File (Λήψη αρχείου).

Εμφανίζεται το παράθυρο File Download (Λήψη αρχείου).

11. Κάντε κλικ στην επιλογή Save (Αποθήκευση) για να αποθηκευτεί το αρχείο στο tablet σας.
12. Κάντε κλικ στην επιλογή Run (Εκτέλεση) για να εγκαταστήσετε τις ενημερωμένες ρυθμίσεις του BIOS στο 

tablet σας.
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Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.
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9
Προδιαγραφές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προσφερόμενα είδη μπορεί να ποικίλλουν κατά περιοχή. Οι προδιαγραφές που ακολουθούν 
είναι μόνο οι απαιτούμενες με βάση τη νομοθεσία κατά την αποστολή του υπολογιστή σας. Για περισσότερες 
πληροφορίες όσον αφορά τη διάρθρωση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Help and Support 
(Βοήθεια και υποστήριξη) στο λειτουργικό σας σύστημα Windows και επιλέξτε τη δυνατότητα προβολής 
πληροφοριών για τον υπολογιστή σας.

Πίνακας 24. Πληροφορίες συστήματος

Πλινθιοσύνολο (Chipset) Ενσωματωμένο στη CPU

Εύρος αρτηρίας DRAM 128 bit (64 bit x 2 κανάλια)

Flash EPROM 128 Mbit Quad-SPI

Πίνακας 25. Επεξεργαστής

Τύπος Intel Broadwell Y SOC

Συχνότητα εξωτερικής αρτηρίας Πλινθιοσύνολο (Chipset) SOC χωρίς σύνδεση σε εξωτερική αρτηρία

Πίνακας 26. Μνήμη

Χωρητικότητα μνήμης 4 GB / 8 GB

Τύπος μνήμης LPDDR3

Ταχύτητα μνήμης 1.600 MHz

Ελάχιστη μνήμη 4 GB

Μέγιστη μνήμη 8 GB

Πίνακας 27. Ήχος

Τύπος Ενεργοποίηση από την πλαϊνή πλευρά

Μετατροπή στερεοφωνικού σήματος 24 bit

Ηχεία Ηχείο AAC 25 x 9 x 3 χιλιοστών, 1 W

Πίνακας 28. Βίντεο

Τύπος βίντεο ενσωματωμένο

Αρτηρία δεδομένων ενσωματωμένη

Ελεγκτής γραφικών γραφικά iGPU GT2
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Πίνακας 29. Επικοινωνίες

Προσαρμογέας δικτύου WLAN, LTE, HSPA+

Ασύρματη επικοινωνία BT, NFC

• Bluetooth 4.0 LE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προαιρετική μονάδα επέκτασης I/O, αν την αγοράσατε μαζί με το tablet, σας παραδίδεται 
εξοπλισμένη με πρόσθετη θύρα δικτύου (Ethernet).

Πίνακας 30. Θύρες και σύνδεσμοι

Ήχος μία υποδοχή 3,5 χιλιοστών

Βίντεο ένας σύνδεσμος mini HDMI

USB ένας σύνδεσμος USB 3.0

Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης μία μονάδα ανάγνωσης καρτών microSD

Θύρα σύνδεσης • μία θύρα σύνδεσης
• μία θύρα διέλευσης ραδιοσυχνοτήτων για ασύρματο δίκτυο ευρείας 

περιοχής (WWAN)

• μία θύρα διέλευσης ραδιοσυχνοτήτων για ασύρματο τοπικό δίκτυο 
(WLAN)

Θύρα μονάδας ταυτότητας συνδρομητή 
(Subscriber Identity Module (SIM))

μία υποδοχή micro SIM

Έξυπνη κάρτα μία μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών

Σειριακός ένας σειριακός σύνδεσμος micro

Δομοστοιχειωτή επέκταση μία θύρα δομοστοιχειωτής επέκτασης με ελατηριωτές ακίδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προαιρετική βάση σύνδεσης μονάδων επέκτασης, αν την αγοράσατε μαζί με το tablet, σας 
παραδίδεται εξοπλισμένη με δύο πρόσθετες θύρες USB 3.0.

Πίνακας 31. Οθόνη

Δυνατότητα Προδιαγραφή

Τύπος οθόνη υψηλής ευκρίνειας (HD) (1.366 x 768) με δίοδο εκπομπής λευκού 
φωτός (WLED)

Μέγεθος 11,6 ιντσών

Διαστάσεις:

Ύψος 158,5 χιλιοστά (6,24 ίντσες)

Πλάτος 268 χιλιοστά (10,59 ίντσες)

Διαγώνιος 29,38 χιλιοστά (1,15 ίντσες)

Ενεργή περιοχή (X/Y) 256,12 χιλιοστά × 144 χιλιοστά

Μέγιστη ανάλυση 1.366 x 768 εικονοψηφίδες (pixel)

Μέγιστη φωτεινότητα 730 nit
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Δυνατότητα Προδιαγραφή

Γωνία λειτουργίας 0° (κλειστή) έως 180°

Ρυθμός ανανέωσης 60 Hz

Ελάχιστες γωνίες θέασης:

Οριζόντια • +/- 40° για HD

• +/- 60° για FHD

Κατακόρυφα • +10°/-30° για HD

• +/-50° για FHD

Βήμα εικονοψηφίδων (pixel) 0,2265 χιλιοστά

Πίνακας 32. Μπροστινή κάμερα

Τύπος OV 2724 (2 MP)

Ανάλυση 1.366 x 768 εικονοψηφίδες (pixel)

Πίνακας 33. Πίσω κάμερα

Τύπος IMX 134 (8 MP)

Ανάλυση 3.264 x 2.448 εικονοψηφίδες (pixel)

Πίνακας 34. Αποθήκευση

Αποθήκευση M.2 SSD 128 GB / 256 GB / 512 GB

Πίνακας 35. Μπαταρία

Τύπος ιόντων λιθίου 2 στοιχείων (26 WHr)

Διαστάσεις

Μήκος 103,6 χιλιοστά (4,08 ίντσες)

Ύψος 15 χιλιοστά (0,59 ίντσες)

Πλάτος 62,7 χιλιοστά (2,47 ίντσες)

Βάρος (τυπικό) 145,5 γραμμάρια (0,32 λίβρες)

Τάση • 7,4 V συνεχούς ρεύματος (DC) (ονομαστική τιμή)

• 8,7 V συνεχούς ρεύματος (DC) (μέγιστη τιμή)

Περιοχή τιμών θερμοκρασίας

Κατά τη λειτουργία 0°C έως 50°C (32°F έως 158°F)

Εκτός λειτουργίας –20°C έως 65°C (–4°F έως 149°F)

Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος CR2025 ιόντων λιθίου 3 V
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Πίνακας 36. Προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

Τύπος

Τάση εισόδου 100 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) έως 240 V εναλλασσόμενου 
ρεύματος (AC)

Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή) 0,6 A

Συχνότητα εισόδου 50 Hz έως 60 Hz

Ισχύς εξόδου 45 W

Ρεύμα εξόδου (45 W) 2,31 A

Ονομαστική τάση εξόδου 19,5 V συνεχούς ρεύματος (DC)

Περιοχή τιμών θερμοκρασίας:

Κατά τη λειτουργία 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)

Εκτός λειτουργίας –40°C έως 70°C (–40°F έως 158°F)

Πίνακας 37. Φυσικά χαρακτηριστικά

Τυπικές τιμές

Πλάτος 312,2 χιλιοστά (12,29 ίντσες)

Ύψος 203 χιλιοστά (7,99 ίντσες)

Πάχος 24,4 χιλιοστά (0,96 ίντσες)

Μέγιστες τιμές

Πλάτος 318,2 χιλιοστά (12,53 ίντσες)

Ύψος 209 χιλιοστά (8,23 ίντσες)

Πάχος 28,9 χιλιοστά (1,14 ίντσες)

Βάρος (ελάχιστο) 1.620 γραμμάρια (3,57 λίβρες)

Πίνακας 38. Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος

Θερμοκρασία:

Κατά τη λειτουργία -29°C έως 63°C

Αποθήκευση -51°C έως 71°C

Σχετική υγρασία (μέγιστη):

Κατά τη λειτουργία 10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)

Αποθήκευση 5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)

Υψόμετρο (μέγιστο):

Κατά τη λειτουργία –16 μέτρα έως 12.192 μέτρα (–50 πόδια έως 40.000 πόδια)

Εκτός λειτουργίας –15,2 μέτρα έως 12.192 μέτρα (–50 πόδια έως 40.000 πόδια)

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-71.04–1985
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10
Επικοινωνία με την Dell

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας 
στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.

Η Dell παρέχει αρκετές επιλογές για υποστήριξη και εξυπηρέτηση μέσω Ίντερνετ και τηλεφώνου. Η διαθεσιμότητα 
ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. Για να 
επικοινωνήσετε με την Dell σχετικά με θέματα που αφορούν τα τμήματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή 
εξυπηρέτησης πελατών:

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα support.dell.com.

2. Επιλέξτε την κατηγορία υποστήριξης που θέλετε.

3. Επαληθεύστε τη χώρα ή την περιοχή σας στην αναπτυσσόμενη λίστα Choose A Country/Region (Επιλογή 
χώρας/περιοχής) στο κάτω μέρος της σελίδας.

4. Επιλέξτε τον σύνδεσμο για την κατάλληλη υπηρεσία ή υποστήριξη με βάση τις ανάγκες σας.
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