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Johdanto

Tämän oppaan sisältöjä
käyttö

Tämä opas on johdatus MikroMikko 4 m3 10 -tietokoneen käyt-
töön. Siinä esitetään tietokoneen saattaminen käyttökuntoon ja
annetaan sen käytön perustiedot.

Aloita ensimmäisestä luvusta, jossa esitetään MikroMikko 4
m3 10:n käyttökuntoon saattaminen vaihe vaiheelta.

Miten tämä opas on järjestetty

Tämä opas on jaettu seuraaviin lukuihin:

• MikroMikko 4 m310:n saattaminen käyttökuntoon
Lue tämä luku ensimmäiseksi.

• MikroMikko 4 m310:n osat
Luvussa esitellään kaikki tietokoneen osat.

• Sisäänrakennetut optiot
Mahdollisesti tilaamasi optiot kuvataan tässä luvussa.

• Virransyöttövaihtoehdot
MikroMikko 4 m310:n virtalähteet.

• Sisäänrakennetun levykeaseman j a kiintolevyaseman
käyttö

• Ulkoisten tallennusasemien liittäminen
MikroMikko 4 m310:n ulkoisten tallennusasemien ku-
vaus ja niiden liittäminen.

• Vianetsintä

• Tietokoneen hoito

iii



Johdanto

• MS-DOSin käyttö MikroMikko 4 m310:ssä
MikroMikko 4 m3  10 -tietokoneessa käytettävän MS-
DOS -version erikoisominaisuudet. Luvussa käsitellään
myös muissa tietokoneissa käytettyjen sovellusohjelmien
ja muiden tiedostojen käyttöä MikroMikko 4 m310:ssä.

• Liite A: MikroMikko 4 m310:n tekninen määrittely
Liitteessä käsitellään tietokoneen teknisiä määrityksiä.
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Johdanto

Käsikirjassa käytetyt
merkitsemistavat

Tietyt merkintätavat toistuvat kautta koko käsikirjan. Niillä an-
netaan seuraavat ohjeet:

Lihavointi Lihavoinnilla osoitetaan teksti (esimerkiksi
komento), joka sinun tulee kirjoittaa. Esimerkki
valaisee asiaa: rivillä

Oformat a:<ENTER>

kiijoitettava komento on "format a:".

<NÄPPÄIN> Kulmasuluissa oleva näppäimen nimi ilmaisee
painettavan näppäimen. Ylläolevan esimerkin
mukaan siis sinun tulisi painaa komennon
kirjoittamisen jälkeen <ENTER> -näppäintä

<NÄPPÄIN-NÄPPÄIN>

Kaksi tai useampi kulmasulkuihin kirjoitettua,
yhdysmerkillä erotettua näppäimen nimeä
tarkoittaa, että kyseisiä näppäimiä on painettava
yhtäaikaa. Esimerkki tällaisessa sarjasta on
<CTRL-ALT-DEL>.

Näyttöteksti

Näytölle tulostuva teksti merkitään
näyttötekstillä. Esimerkiksi:

Haluatko jatkaa (Kyllä/Ei) : K



Johdanto

Kerro mielipiteesi!

Tämä käsikirja on kirjoitettu sinulle. Haluamme rohkaista sinua
kertomaan meille mielipiteesi sen sisällöstä ja ulkoasusta. Lähet-
tämäsi palaute auttaa meitä seuraavien käsikiijojen suunnittele-
misessa ja  tämän käsikiijan päivittämisessä.

Lähetä mielipiteesi osoitteella:

Nokia Data
Tuotemarkkinointi / Dokumentointi
Höyläämötie 1 A 6
PL 780
00101 Helsinki

Tervetuloa MikroMikko 4 m310:n käyttäjien joukkoon!
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MikroMikko 4 m310:n saattaminen käyttökuntoon

Tästä luvusta

Tämän luvun aiheet ovat: kuljetuslaatikon sisällön tarkastami-
nen, tietokoneen asentaminen, käyttöjärjestelmän käynnistämi-
nen ja tietokoneen sulkeminen siirtämistä varten.

Kuljetuslaatikon sisällön tarkastaminen

Kuvassa 1-1 esitetään kuljetuslaatikon sisältämät osat.

MikroMikko 4 m310 -tietokone.

Sisääntyönnettävä/ulkoinen
virtalähde kaapeleineen.

MikroMikko 4 m3 10 Käsikirja

Kuva 1-1 Kuljetuslaatikon sisältö

Varmista että kaikki osat ovat mukana ja vahingoittumattomina.
Jos osia puuttuu tai jos joku osa on viallinen, ota yhteyttä Nokia
Dataan.
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MikroMikko 4 m310:n saattaminen käyttökuntoon

Säilytä kuljetuslaatikkoja kaikki pakkaustarvikkeet siltä varalta
että joudut palauttamaan tietokoneen laajennusta tai huoltoa var-
ten.

MikroMikko 4 m310:n mukana toimitettua sisääntyönnettä-
vää/ulkoista virtalähdettä käytetään tietokoneen virransyöttöön.
Virransyöttöön on saatavissa muitakin laitteita, joita käsitellään
luvussa Virransyöttövaihtoehdot (4).

Asentaminen

Tässä jaksossa käsitellään tietokoneen käyttökuntoon saattamis-
ta. Jaksossa ei käsitellä kiijoittimien, ulkoisten levyke- ja nauha-
asemien tai muiden ulkoisten laitteiden asentamista. Jos haluat
liittää tietokoneeseen kiijoittimen tai ulkoisen levykeaseman en-
nen sen ensimmäistä käynnistystä, tutustu lukuihin MikroMikko
4 m310:n osat (2) ja Ulkoisten tallennusasemien liittäminen (6,
vain levykeasemasta).

Varaa tietokonetta varten tukeva tasainen alusta.
Varaa käsille tietokoneen virransyöttöä varten tarvittava laite:
tietokoneen mukana toimitettu sisääntyönnettävä/ulkoinen virta-
lähde tai optiona toimitettava sisääntyönnettävä akku. Tieto-
koneen virransyöttöä käsitellään luvussa Virransyöttövaihtoeh-
dot (4).

Asenna ja käynnistä tietokone seuraavasti:

|~1~| Varmista että virtakytkin on poissa päältä.
Virtakytkin on tietokoneen takana, takaa katsottuna va-
semmalla. Virta katkaistaan painamalla kytkimen
alareunaa.
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MikroMikko 4 m310:n saattaminen käyttökuntoon

0 Vedä tietokoneen kantokahva alas.
Jalustaa käyttämällä voidaan parantaa katselu- ja kir-
joituskulmaa. Vedä kahva suoraan ulos tietokoneen ta-
kaa, ja käännä se sitten alas 90 astetta, jolloin se toimii
jalustana.

Varoitus: Varmista, että virtakytkin on pois päältä ennen
kuin liität virtalähteen tai akun tietokoneeseen.
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MikroMikko 4 m310:n saattaminen käyttökuntoon

[3] Jos käytät sisääntyönnettävääJ ulkoista virtalähdettä ul-
koisena, liitä se ensin tietokoneeseen ja sitten pistorasi-
aan.
Työnnä pienjännitekaapeli tietokoneen takana olevaan
virtaliitäntään. Työnnä sitten verkkokaapelin toinen pää
virtalähteen virtaliitäntään ja toinen maadoitettuun seinä-
pistorasiaan. Jos käytät pistorasia-adapteria, varmista et-
tä se on asianmukaisesti maadoitettu.

Jos käytät akkua, työnnä se tietokoneeseen.
Pidä akkua nimipuoli itseesi päin. Työnnä sitä tietoko-
neen takana olevaan virtalähteen aukkoon kunnes se nap-
sahtaa paikoilleen.
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MikroMikko 4 m310:n saattaminen käyttökuntoon

Jos käytät virtalähdettä sisääntyönnettynä, työnnä se
tietokoneen virtalähteen aukkoon.
Pidä virtalähteen virtaliitäntää itseesi päin. Liitä verkko-
kaapelin toinen pää virtalähteen virtaliitäntään. Työnnä
virtalähtde virtalähteen aukkoon, kunnes se napsahtaa
paikoilleen. Liitä sitten verkkokaapelin toinen pää
maadoitettuun pistorasiaan. Jos käytät pistorasia-adapte-
ria, varmista, että se on maadoitettu.

|~4~| Nosta näyttö ylös.
Näyttö on lukittu runkoon salvalla kummaltakin puolel-
ta. Vedä salpoja itseesi päin ja nosta näyttö ylös.
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MikroMikko 4 m310:n saattaminen käyttökuntoon

Varoitus: Näyttöä on käsiteltävä varovasti. Älä koskaan
puhdista sitä hankaavilla aineilla. Näytön
puhdistamista käsitellään luvun Tietokoneen
hoito (8) kohdassa MikroMikko 4 m310:n

puhdistaminen.

|~5~| Tietokoneessasi on sisäänrakennettu kiintolevy. Se on
alustettuja MS-DOS-käyttöjäijestelmätiedostot on siir-
retty sille.

|~6~| Kytke tietokoneeseen virta.
Paina virtakytkimen yläreunaa.

Odota käyttöjäijestelmän latautumista. Kun kytket virran päälle,
tietokone lataa ohjelmiston kiintolevyltä keskusmuistiin
(RAM). Latautuminen kestää 10-20 sekuntia sen mukaan miten
jäijestelmä on määritelty.
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MikroMikko 4 m310:n saattaminen käyttökuntoon

Huom! Voit kumota normaalin hakujärjestyksen ja valita
laitteen, jolta tietokone lataa käyttöjäijestelmän.
Käynnistä tietokone painamalla taulukossa 1 - 1
esitettyä kiijainta, kun olet kytkenyt virran
tietokoneeseen ja kuulet äänimerkin. Jos
esimerkiksi haluat käynnistää kiintolevyn ja
sisäänrakennetun levykeaseman käsittävän
järjestelmän ulkoisesta levykeasemasta, kytke
virta päälle, odota äänimerkkiä ja paina sitten
heti E-kiijainta.

Kun lataus on päättynyt, käyttöjäijestelmän kehoite tulee näky-
viin.

Tarvittaessa voit säätää näytön kaltevuuden haluamaksesi. Voit
myös säätää kontrasti a/kirkkautta näytön oikeassa reunassa ole-
valla säätimellä. Näytön taustavalon säädin on näytön vasem-
massa reunassa. Kun ympäristön valaistus on heikko, näytön
luettavuutta voidaan parantaa kääntämällä säädintä ylöspäin.
Näytön kirkkauden lisääminen lisää tietokoneen virrankulutusta
ja lyhentää akun kestoaikaa.
Jos liität tietokoneeseen muita laitteita, esimerkiksi kiijoittimen
tai ulkoisen levykeaseman, katso luvun MikroMikko 4 m310:n
osat (2) kohtaa Tietokone takaa sekä lukua Ulkoisten tallen-
nusasemien liittäminen (6, vain levykeasemasta) .

Varoitus: Jottei tietokone vahingoittuisi, katkaise aina virta
sekä tietokoneesta että ulkoisesta laitteesta ennen
ulkoisen laitteen liittämistä tai irrottamista.
MikroMikko 4 m310:ssä on pienjännitepiirit,
joita staattinen purkaus saattaa vahingoittaa.
Staattinen purkaus tapahtuu, kun ulkoinen laite
(kirjoitin, tallennuslaite, virtalähde tms.) liitetään
tietokoneeseen tai irrotetaan siitä virran ollessa
päällä.
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MikroMikko 4 m310:n saattaminen käyttökuntoon

Käyttöjärjestelmän käynnistäminen

Tietokone noudattaa määrättyä jäijestystä valitessaan tallennus-
laitetta, jolta se lataa käyttöjäijestelmän. Laitejäijestys esitetään
taulukossa 1-1. Tietokone etsii käyttöjäijestelmää kiintolevyltä
tai levykeasemasta A.

Huom! Jäijestelmässä on yksi levykeasema ja
kiintolevy. Käyttöjäijestelmä latautuu aina
kiintolevyltä, jollei normaalia hakujäijestystä
kumota (katso alla). Tämä eroaa muiden
PC/AT-tietokoneiden hakujäijestyksestä, ne
hakevat käyttöjäijestelmää levykeasemasta A
ennen kiintolevyä.

Taulukko 1-1 Laitteiden hakujärjestys latauksen aikana

Laite __________________Näppäin ___________________________________

Kiintolevy H

Levykeasema F (Sisäänrakennettu)
E (Ulkoinen)

Uudelleenkäynnistys näppäimillä

Tietokone on joskus käynnistettävä uudelleen työskentelyn aika-
na, esimerkiksi siinä tapauksessa, että käytetty ohjelmisto lukit-
see sen.

Käynnistä tietokone uudelleen painamalla samanaikaisesti näp-
päimiä <CTRL-ALT-DEL>.

Tämä käynnistää käyttöjäijestelmän uudelleen katkaisematta
virtaa. Näin säästyy tehoa. Tapa on myös nopeampi kuin virta-
kytkimen painaminen. Näppäinkäynnistys kuluttaa myös akkua
vähemmän kuin virtakytkimellä käynnistäminen.
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MikroMikko 4 m310:n saattaminen käyttökuntoon

<CTRL-ALT-DEL>-käynnistyksen aikana normaali käynnistyk-
sen hakujäijestys voidaan kumota painamalla taulukossa 1-1 esi-
tettyä näppäintä heti kun äänimerkki kuuluu.

Jollei uudelleenkäynnistys onnistu, paina virtakytkintä. Kun
käynnistät tietokoneen virtakytkimellä, odota aina muutamia se-
kunteja ennen kuin kytket virran uudelleen päälle. Tämä varmis-
taa, että ohjelmisto latautuu oikein.

Salasanan asettaminen

MikroMikko 4 m310:n käynnistäminen voidaan estää asiat-
tomilta salasanalla. Jos tietokoneeseen asetetaan salasana, se on
annettava aina kun tietokoneeseen kytketään virta tai kun se
käynnistetään uudelleen.

Salasana asetetaan tai sitä muutetaan kiijoittamalla DOS-kehot-
teeseen seuraava komento:

setpass

Salasananäyttö tulee näkyviin. Sitä voidaan käyttää uuden sa-
lasanan asettamiseen, salasanan muuttamiseen ja  salasanan pois-
tamiseen käytöstä. Myös salasanatoiminnon käyttöohjeet ovat
salasananäytössä. Kun salasana on asetettu (tai otettu käyttöön),
se on kirjoitettava oikein aina kun tietokoneeseen kytketään vir-
ta tai kun se käynnistetään uudelleen, jotta tiedostoja ja ohjel-
mia voitaisiin käyttää. Jos kehotteeseen kiijoitetaan väärä salasa-
na, tietokone käynnistyy aina uudelleen, kunnes salasana kiijoi-
tetaan oikein. Jos unohdat salasanasi, ota yhteyttä Nokia Da-
taan.

Sulkeminen kuljetusta varten

Valmista MikroMikko 4 m310 -tietokoneesi kuljetusta varten
seuraavasti:
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MikroMikko 4 m310:n saattaminen käyttökuntoon

FH T allenna tiedostot. Tiedostojen tallentaminen selitetään
oppaassa MS-DOS Käsikirja.

V aroitus: Odota kunnes sisäänrakennetun kiintolevyn
merkkivalo sammuu ennen kuin katkaiset
tietokoneesta virran. Näin varmistat, ettei tietoja
tuhoudu. Merkkivalo ilmoittaa milloin levyä
käytetään. Virran katkaiseminen saattaisi
aiheuttaa tietojen häviämisen.

|~2~| Katkaise tietokoneesta virta.

[3] Sulje tietokoneen kansi painamalla sitä alas, kunnes se
napsahtaa kiinni.

[4] Irrota kaikki kaapelit.

Älä unohda oheislaitteita, kaapeleita, levykkeitä, oppaita ja ul-
koisia laitteita, jotka haluat ottaa mukaasi.
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MikroMikko 4 m310:n osat

Sisältö

2-3 Tästä luvusta
2-3 Tietokone ylhäältä katsottuna
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MikroMikko 4 m3 10 osat

Tästä luvusta

Tässä luvussa esitetään MikroMikko 4 m3 10  -tietokone yläpuo-
lelta, edestä, sivulta ja takaa.

Tietokone ylhäältä katsottuna

Kuva 2-1 esittää tietokonetta ylhäältäpäin. Näytön salvat ovat si-
vuilla edessä.

Salvat

Kuva 2-1 MikroMikko 4 m3 10 ylhäältäpäin
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MikroMikko 4 m310:n osat

Tietokone edestäpäin

MikroMikko 4 m3 10 esitetään edestäpäin kuvassa 2-2.

Kuva 2-2 MikroMikko 4 m3 10 -tietokone edestä

Näyttö

MikroMikko 4 m310:ssä on elektroluminenssilla taustavalaistu
nestekidenäyttö.

Näyttöä on käsiteltävä varovaisesti. Sen puhdistamista käsitel-
lään luvun 8 jaksossa MikroMikko 4 m310:n puhdistaminen.

MikroMikko 4 m310:n näytön tarkkuus on 640 x 480 pistettä,
ja se tukee VGA-näyttöstandardia.

Kontrastin säädin

Kontrastin säädin on näytön oikeassa reunassa. Kun säädintä
työnnetään ylöspäin, kontrasti voimistuu, kun sitä työnnetään
alaspäin, kontrasti heikkenee.
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MikroMikko 4 m3 10 osat

Taustavalon kirkkauden säädin

MikroMikko 4 m3 10;ssä on myös näytön taustavalon liukusää-
din. Taustavalo saadaan pois päältä työntämällä säädin ala-asen-
toonsa, ja valo säädetään kirkkaimmilleen työntämällä säädin
ääriasentoonsa ylös.

Merkkivalot

Näppäimistön yläpuolella oikealla on seuraavat merkkivalot:

• Upper disk in use (Ylempi levykeasema käytössä)
Levykeaseman käytön merkkivalo .

• Lower /External Disk in Use (Sisäänrakennettu kiintole-
vy/ulkoinen levykeasema käytössä)
Sisäänrakennetun kiintolevyn ja  mahdollisen ulkoisen
levykeaseman merkkivalo. Kun valo palaa vihreänä,
tietokone lukee sisäänrakennettua kiintolevyä. Kun valo
on punainen, tietokone lukee ulkoista levykeasemaa.
(Jos molempia asemia luetaan, valo on oranssi.) Älä kat-
kaise tietokoneesta virtaa äläkä poista levykettä tämän
valon palaessa.

• Processor Speed Low (Prosessorin nopeus hidas)
MikroMikko 4 m310:ssä on kaksinopeuksinen mikro-
prosessori. Sen 80386-prosessorin nopeus on tavallisesti
12,5 MHz. Sitä voidaan kuitenkin hidastaa puoleen (6,25
MHz). Tätä ei yleensä tarvitse tehdä paitsi niissä harvi-
naisissa tapauksissa, jolloin ohjelmisto ci pysty toimi-
maan nopeammin. Vaihdettaessa hitaampaan nopeuteen
nopeuden merkkivalo syttyy muistuttaakseen, että tieto-
kone toimii hitaammalla nopeudella.
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MikroMikko 4 m310:n osat

• Battery Charging! Battery Low (Akku latautuu/akku tyh-
jenemässä)
Kun akku on latautumassa tietokoneessa, merkkivalo
palaa vihreänä. Jos virtalähteen aukossa on tyhjenemäi-
sillään oleva akkuja tietokoneeseen liitetään ulkoinen
virtalähde, virtalähde alkaa ladata akkua.

Kun tietokoneen virtalähteenä käytetään akkua, jonka la-
taus on alhainen, merkkivalo palaa punaisena. Tämä mer-
kitsee, että käyttöaikaa on jäljellä noin viisi minuuttia.
Tallenna siinä tapauksessa käyttämäsi tiedostot ja kytke
tietokone verkkovirtaan tai katkaise tietokoneesta virta ja
vaihda akkua.

Näppäimistö

Näppäimistö esitetään kuvassa 2-3. Näppäimistö on täysin IBM
PC/AT-yhteensopiva.

Kuva 2-3 MikroMikko 4 m3 10 -näppäimistö
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Kun haluat käyttää IBM PC -toimintonäppäintä <F1 1>, pidä al-
haalla <FN>-näppäintä (näppäimistön oikeassa alakulmassa), ja
paina <INS>-näppäintä. Kun haluat käyttää <F12>-toimintonäp-
päintä, pidä alhaalla <FN>-näppäintä ja paina <DEL>.

Numeronäppäimistön käyttäminen

Tilan säästämiseksi MikroMikko 4 m310:n numeronäppäimistö
on sisällytetty kiijainnäppäimistöön (katso kuvaa 2-3).

Numeronäppäimistö saadaan käyttöön painamalla yhtä aikaa
näppäimiä <FN> ja <NMLK>.

Kun tietokone on numerotilassa, numeronäppäimistön näppäi-
met tulostavat vain numeroita, niiden kiijainarvoja ei voida käyt-
tää. Näppäimet palautetaan kiijainnäppäimiksi painamalla uu-
delleen yhtä aikaa <FN> ja <NMLK>.

Kun tietokone ei ole numerotilassa, numeronäppäimistön näp-
päimiä voidaan käyttää painamalla yhtä aikaa <FN>-näppäintä
ja haluttua numeronäppäimistön näppäintä.

Taulukossa 2-1 on luettelo IBM PC:n ja PC/AT:n erikoisnäppäi-
mistä ja niiden vastineista MikroMikko 4 m310:ssä. (Huomaa,
että IBM-numeronäppäimistön kohdistimenohjausnäppäimet
ovat MikroMikko 4 m310:n näppäimistössä erillisiä näppäimiä.)
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Taulukko 2-1

Toimintonäppäimet
T oimintonäppäin IBM-näppäin MikroMikko 4 m310:n näppäin

F1 Fl F1
F2 F2 F2
F3 F3 F3
F4 F4 F4
F5 F5 F5
F6 F6 F6
F7 F7 F7
F8 F8 F8
F9 F9 F9
F10 F10 F10
F l l F l l FN-F11
F12 F12 FN-F12

Kohdistimenohi ausnännäimet

IBM-näppäin MikroMikko 4 m310:n näppäin

Nuoli oikealle Nuoli oikealle
Nuoli vasemmalle Nuoli vasemmalle
Nuoli alas Nuoli alas
Nuoli ylös Nuoli ylös
END FN-END
HOME FN-HOME
PGDN FN-PGDN
PGUP FN-PGUP

Aakkosnumeeriset nännäimet

IBM-näppäin MicroMikko 4 m310:n näppäin

BREAK FN-BREAK
ECHO FN-ECHO
ENTER RETURN
PAUSE FN-PAUSE
PRTSC FN-PRTSC
Oikea SHIFT Oikea SHIFT
Vasen SHIFT Vasen SHIFT
TAB TAB
SHIFT-TAB SHIFT-TAB
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Numeronäppäimet

IPM-näppäin MikroMikko m310:n näppäin
DEL DEL
INS FN-INS
NUMLOCK FN-NMLK
harmaa + FN-numeronäppäimistön + (ö)
harmaa - FN-numeronäppäimistön - (P)
harmaa * FN-numeronäppäimistön * (0)
1 numeronäppäimistön 1 (J)
2 numeronäppäimistön 2 (K)
3 numeronäppäimistön 3 (L)
4 numeronäppäimistön 4 (U)
5 numeronäppäimistön 5 (I)
6 numeronäppäimistön 6 (0)
7 numeronäppäimistön 7 (7)
8 numeronäppäimistön 8 (8)
9 numeronäppäimistön 9 (9)
0 numeronäppäimistön 0 (M)
SCROLL LOCK FN-SCRLK

Erikoisnäppäimet

IBM-näppäin MikroMikko m310:n näppäin

[ ALT-[
] ALT-]
( ALT-SHIFT-{
} ALT-SHIFT-)

Katso oppaasta MS-DOS Käsikirja, miten näppäimet toimivat
MikroMikko 4 m310:ssä.

Kolme erikoisnäppäinyhdistelmää

Seuraavien kolmen näppäimen painaminen yhtä aikaa vaihtaa
näyttötulostuksen sisäänrakennetusta näytöstä videoliitäntään lii-
tettyyn ulkoiseen näyttöön.

<CTRL-ALT-TAB>

Alla olevat näppäinyhdistelmät vaihtavat nykyisen värikartoitus-
muodon. Oletusarvo on muoto 1 .

<CTRL-ALT-FN- -> >
lisää värikartoituksen oletusarvoa yhdellä
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<CTRL-ALT-FN- <- >
vähentää värikartoituksen oletusarvoa yhdellä

Seuraavat näppäinyhdistelmät vaihtavat prosessorin nopeutta
nopean ja hitaan välillä.

<CTRL-ALT-FN- i>
asettaa prosessorin nopeuden hitaaksi (6,25 MHz)

<CTRL-ALT-FN- T>
asettaa prosessorin nopeuden nopeaksi (12,5 MHz)

Prosessorin nopeus voidaan asettaa myös komennolla
MODEEXT (katso lukua MS-DOSin käyttö MikroMikko 4
m310:ssa).

Tietokone sivulta

MikroMikko 4 m3 10 -tietokoneen sivukuva on kuvassa 2-4.

Kuva 2-4 Yksi levykeasema ja 20 tai 40 Mtavun kiintolevy

2-10



MikroMikko 4 m3 10 osat

Levykeasema

Sisäänrakennetussa levykeasemassa käytetään 3,5" kaksipuoli-
sia high density -levykkeitä, joille voidaan kullekin tallentaa
1,44 Mtavua tietoa. Levykeasemassa voidaan myös lukea, kir-
joittaa ja alustaa 720 Ktavun double density -levykkeitä.
Levykeasemia ja levykkeitä käsitellään tarkemmin luvussa Si-
säänrakennetun levykeaseman ja kiintolevyaseman käyttö (5).

Levykkeen poistopainike

Levykkeen poistopainike on levykeaukon alla oikealla. Levyke
poistetaan painamalla painiketta, kunnes levyke ponnahtaa ulos.

Kiintolevy

MikroMikko 4 m310:een voidaan asentaa joko 20 Mtavun tai
40 Mtavun kiintolevy. Sisäänrakennettuja kiintolevyjä käsi-
tellään luvussa Sisäänrakennetun levykeaseman ja kiintolevyase-
man käyttö (5).
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Tietokone takaa

MikroMikko 4 m310 esitetään takaapäin kuvassa 2-5. Taka-
paneelin liitäntöjä tarvitaan tietokonetta asennettaessa. Kukin
niistä selitetään alla. Asennuksen helpottamiseksi takapaneelin
keskellä olevassa kahvassa on tarra, jossa on kaikkien liitäntö-
jen nimet.

Rinnakkaisliitäntä VideoliitäntäSarjaliitäntä

Virtalähteen aukko

Kuva 2-5 MikroMikko 4 m3 10 -tietokone takaa

Virtakytkin

Vasemmalla oleva virtakytkin kytkee tietokoneen virran päälle
ja pois. Virta kytketään päälle painamalla kytkimen yläreunaa ja
pois painamalla sen alareunaa. Tällä kytkimellä voidaan myös
käynnistää tietokone uudelleen.
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V aroitus: Älä koskaan katkaise tietokoneesta virtaa, kun
sisäänrakennetun levyaseman tai muun
tallennuslaitteen merkkivalo palaa. Merkkivalo
merkitsee, että tiedostoa mahdollisesti luetaan tai
siihen kiijoitetaan. Jos virta katkaistaan tässä
tilanteessa, tietoja saattaa tuhoutua.

Suojatut kaapelit

MikroMikko 4 m310:n sähkömagneettisten häiriöiden sieto on
testattu käyttäen suojattuja I/O-kaapeleita.

Näppäimistön DIN-liitäntä

MikroMikko 4 m310:n näppäimistön DIN-liitäntään voidaan
liittää ulkoinen IBM AT-yhteensopiva näppäimistö.

Näppäimistön liittäminen DIN-liitäntään

MikroMikko 4 m310:een voidaan liittää IBM AT-yhteensopiva
näppäimistö seuraavasti:

pj~| Katkaise virta tietokoneesta ja mahdollisista ulkoisista
laitteista.

Varoitus: Ennen kuin liität tai irrotat näppäimistön tai
muun ulkoisen laitteen, katkaise virta sekä
tietokoneesta ja ulkoisesta laitteesta. Muussa
tapauksessa tietokone saattaa vahingoittua.

|~2~| Liitä näppäimistön kaapeli tietokoneen takana olevaan
DIN-liitäntään. Kaapeli sopii liitäntään vain oikein päin.
Varmista, että sovitat johdon liittimen oikein liitännän
nastoihin.

[Ö] Kytke virta tietokoneeseen ja siihen liitettyihin laitteisiin.

Nyt voit käyttää joko ulkoista näppäimistöä tai MikroMikko 4
m310:n omaa näppäimistöä.
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Puhelinliitännät

Puhelinliitäntöjä tarvitaan käytettäessä optiona toimitettavaa
sisäänrakennettua modeemia. Sisäänrakennetun modeemin käyt-
töä käsitellään luvussa Sisäänrakennetut optiot (3) ja modeemin
mukana toimitettavassa oppaassa.

Sarjaliitäntä

Sarjaliitäntään voidaan liittää ulkoinen modeemi, saijaliitäntäi-
nen kirjoitin tai muita saijaliitäntäisi ä laitteita. Vain yksi laite
kerrallaan voi olla liitettynä siihen. Liitäntä on 9-nastainen RS-
232C-liitäntä.

Sarjaportin oletusasetuksia voidaan vaihtaa käyttöjäijestelmän
CONFIG-komennolla. CONFIG-komennon käyttöä käsitellään
luvussa MS-DOSin käyttö MikroMikko 4 m310:ssa (9).

Ulkoisen modeemin liittäminen sarjaliitäntään

Tietokoneen takapaneelissa olevaan saijaliitäntään voidaan liit-
tää ulkoinen modeemi (käyttäen modeemikaapelia). Modeemi
voi olla mikä tahansa käytettävään ohjelmistoon sopiva laite.
Modeemin oikeat asetukset ovat tiedonsiirto-ohjelman oppaassa.

Kun asetukset on tehty, modeemi liitetään tietokoneeseen seu-
raavasti:

[7] Katkaise virta tietokoneesta, modeemista ja mahdollisis-
ta muista laitteista.

Varoitus: Ennen kuin liität tai irrotat modeemin tai muun
ulkoisen laitteen, katkaise virta sekä
tietokoneesta että ulkoisesta laitteesta. Muuten
tietokone saattaa vahingoittua.

[~2~| Liitä modeemikaapeli modeemin takana olevaan sarjalii-
täntään.

[~3~| Liitä modeemikaapelin toinen pää tietokoneen takana
olevaan saijaliitäntään.
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|~4| Työnnä modeemin virtakaapeli pistorasiaan.

[~5~| Kytke modeemiin (ja mahdollisiin muihin ulkoisiin lait-
teisiin) virta ja kytke sitten virta tietokoneeseen.

Kirjoittimen liittäminen sarjaliitäntään

Tietokoneen takapaneelissa olevaan saijaliitäntään voidaan liit-
tää kirjoitin (käyttäen saijakaapelia).

Ennen kuin käytät kirjoitinta ensimmäisen kerran määrätyn oh-
jelmiston yhteydessä varmista, että kirjoitin on määritelty ohjel-
mistossa (katso määrittelyohjeet ohjelmiston ja kirjoittimen käsi-
kirjoista). Yleensä ohjelmiston määrittely käsittää kirjoittimen
laiteohjaimen asentamisen. Kirjoittimen laiteohjain on ohjelma,
joka mahdollistaa tietokoneen ja määrätyn kirjoittimen
kommunikoinnin. Useimmissa sovellusohjelmissa on laite-
ohjaimia monia eri kirjoittimia varten.

Ennen kuin liität kirjoittimen, varmista että kirjoittimen asetuk-
set ovat oikeat. Ne määrittelevät miten kirjoitin toimii.

Kun asetukset ovat oikeat ja oikea laiteohjain on asennettu, voit
liittää kirjoittimen tietokoneeseen. Liitä kirjoitin seuraavasti:

[T| Katkaise virta tietokoneesta, kirjoittimesta ja mahdollisis-
ta muista ulkoisista laitteista.

Varoitus: Ennen kuin liität tai irrotat kirjoittimen tai muun
ulkoisen laitteen, katkaise virta sekä
tietokoneesta että ulkoisesta laitteesta. Muuten
tietokone saattaa vahingoittua.

|~2~| Liitä sarjakaapeli tietokoneen takana olevaan sarjaliitän-
tään.

[3 ]  Liitä sarjakaapelin toinen pää kirjoittimen takana ole-
vaan sarjaliitäntään.

|~4~| Katso kirjoittimen käsikirjasta värinauhan, paperin ja
muiden tarvikkeiden asentamisohjeet.
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|~5~| Sijoita paperi siten, että kiijoituspää on sivun yläreunas-
sa.

[~6~| Varmista, että kaikki virtakaapelit on liitetty pistorasiaan.

M Kytke virta kiijoittimeen (ja mahdollisiin muihin ulkoi-
siin laitteisiin) ja sitten tietokoneeseen.

Rinnakkaisliitäntä

Rinnakkaisliitäntään voidaan liittää kiijoittimia tai muita
rinnakkaisliitäntäisiä laitteita käyttäen rinnakkaiskaapelia. Liitti-
men "D"-muoto tekee väärän liittämisen mahdottomaksi. Rin-
nakkaisliitäntään voidaan liittää vain yksi etäislaite kerrallaan.

Huom! Rinnakkaisliitäntä on ulkoisesti samanlainen
kuin ulkoisten optioiden liitäntä. Älä kuitenkaan
liitä ulkoista levykeasemaa rinnakkaisliitäntään.
Siihen liitetty levykeasema ei toimi.

Kirjoittimen liittäminen rinnakkaisliitäntään

Lue edellinen jakso, Kiijoittimen liittäminen saijaliitäntään.
Noudata siinä esitettyjä määrittelyjä ja asetuksia koskevia ohjei-
ta. Liitä sitten rinnakkaiskiijoitin tietokoneeseen seuraavasti:

pH Katkaise virta tietokoneesta, kirjoittimesta ja mahdollisis-
ta muista ulkoisista laitteista.

Varoitus: Ennen kuin liität tai irrotat kiijoittimen tai muun
ulkoisen laitteen, katkaise virta sekä
tietokoneesta että ulkoisesta laitteesta. Muuten
tietokone saattaa vahingoittua.

|~2~| Liitä rinnakkaiskaapeli tietokoneen takana olevaan
rinnakkaisliitäntään.

|~3~| Liitä rinnakkaiskaapelin toinen pää kirjoittimen takana
olevaan rinnakkaisliitäntään.
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[4] Katso kiijoittimen käsikiijasta värinauhan, paperin ja
muiden tarvikkeiden asentamisohjeet.

[5] Sijoita paperi siten, että kiijoituspää on sivun yläreunas-
sa.

|~6~| Varmista, että kaikki virtakaapelit on liitetty pistorasiaan.

[7] Kytke virta kiijoittimeen (ja muihin ulkoisiin laitteisiin).
Kytke sitten virta tietokoneeseen.

Ulkoisten optioiden liitäntä

Ulkoisen optioiden liitäntään voidaan liittää joku seuraavista ul-
koisista laitteista:

• 5 1/4" high density -levykeasema (1,2 Mtavua)

• 40Mtavunnauhavarmistusasema

Vaikka tämä liitäntä näyttää samanlaiselta kuin rinnakkaisliitän-
tä, se tukee vain ulkoisia levyke- ja nauha-asemia. Minkään
muun laitteen kaapelia ei voida liittää tähän liitäntään - yksi le-
vyke- tai nauha-aseman kaapelin liittimen nastan rei ’istä on suo-
jattu, jottei sopimatonta liitäntää voitaisi tehdä. Älä yritä liittää
kaapelia väkisin tähän liitäntään. Ulkoisen levyke- tai nauha-
aseman liittämistä käsitellään tarkemmin luvussa 6.

Videoliitäntä

Videoliitäntään voidaan liittää VGA-värinäyttö.

Värinäytön liittäminen videoliitäntään

MikroMikko 4 m310:een voidaan liittää ulkoinen VGA-vä-
rinäyttö. Värinäyttö liitetään seuraavasti:

f?] Katkaise virta tietokoneesta, näytöstä ja mahdollisista
muista laitteista.
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Varoitus: Ennen kuin liität tai irrotat värinäytön tai muun
ulkoisen laitteen, katkaise virta sekä
tietokoneesta että ulkoisesta laitteesta. Muuten
tietokone saattaa vahingoittua.

[~2| Liitä näytön kaapeli tietokoneen takana olevaan videolii-
täntään.

[3] Liitä näytön virtakaapeli maadoitettuun pistorasiaan.

[4] Kytke virta näyttöön (ja mahdollisiin muihin ulkoisiin
laitteisiin). Kytke sitten virta tietokoneeseen.

Tietoja ei voida tulostaa samanaikaisesti sisäänrakennettuun ja
ulkoiseen näyttöön. Sisäänrakennetun ja ulkoisen näytön välillä
voidaan haluttaessa vaihtaa painamalla yhtä aikaa näppäimiä
<CTRL-ALT-TAB>.

Virtalähteen aukko

Virtalähteen aukkoon sopii sisääntyönnettävä/ulkoinen virtaläh-
de tai akku. Näitä laitteita ja niiden käyttöä käsitellään luvussa
Virransyöttövaihtoehdot (4).

Aukossa on laajennusväyläliitännät, joihin voidaan liittää Mikro-
Mikko 4 m3  10  -laajennukset. Liitäntöihin voidaan liittää yksit-
täinen laajennuskasetti tai viiden kortin laajennusyksikkö.
Laajennusyksikköön voidaan asentaa minkä tahansa valmistajan
AT-yhteensopivialaajennuskortteja.

Laajennusväyläliitäntöjä voidaan käyttää vain silloin kun tieto-
kone saa virtaa ulkoisen virtalähteen kautta.

Virtalähteen poistopainike

Virtalähteen poistopainike heti virtalähteen aukon alapuolella
työntää akun tai virtalähteen ulos. (Laajennuslaitteissa on omat
vetimensä, joilla ne voidaan helposti vetää ulos aukosta).
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Varoitus: Tallenna aina työsi ja katkaise virta tietokoneesta
ennen kuin poistat akun virtalähteen aukosta.
RAM-muistissa (keskusmuisti) mahdollisesti
olevat tiedot häviävät, jollei tietokone saa virtaa
muualta.

Älä koskaan poista akkua, kun sisäänrakennetun
levyaseman tai muun tallennuslaitteen
merkkivalo palaa. Palava merkkivalo merkitsee,
että tiedostoa mahdollisesti luetaan tai siihen
kirjoitetaan. Jos virta tällöin katkaistaan, tietoja
saattaa tuhoutua.

Virtaliitäntä

Virtaliitäntään liitetään sisääntyönnettävä/ulkoinen virtalähde.
Virtalähteen liittämistä käsitellään luvussa Virransyöttövaih-
toehdot (4).
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Sisäänrakennetut optiot

Tästä luvusta

Tässä luvussa käsitellään MikroMikko 4 m310:n optioita.

Optiot

Optiot luetellaan taulukossa 3-1.

Taulukko 3-1 MikroMikko 4 m310:een saatavat optiot

Laite Kuvaus _____________________________
Järjestelmä-RAM

2MB-RAM Kaksi megatavua keskusmuistia normaalin yhden
megatavun sijasta.

4 MB RAM Neljä megatavua keskusmuistia normaalin yhden
megatavun sijasta.

8 MB RAM Kahdeksan megatavua keskusmuistia normaalin
yhden megatavun sijasta.

Massamuistit

20 MB kiintolevy

40 MB kiintolevy

Modeemi

MNP 2400 baudia Sisäänrakennettu Hayes -yhteensopiva modeemi,
jossa on MNP-virheenetsintä ja -korjaus sekä
tiedontiivistys ja jonka korkein siirtonopeus on
2400 baudia.

Rinnakkaisprosessori
80387 aritmetiikkasuoritin Nopeuttaa laskentavaltaisia sovelluksia (esim,

taulukointia, vektorigrafiikkaa jne.).
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Järjestelmä-RAM

MikroMikko 4 m3 10 -tietokoneita toimitetaan 1 Mtavun (va-
kio), 2 Mtavun, 4 Mtavun tai 8 Mtavun jäijestelmämuistilla va-
rustettuna.

Massamuistit

Sisäänrakennettu kiintolevy voi käsittää 20 tai 40 Mtavua kiin-
teää tallennustilaa. Kiintolevyt on alustettu MS-DOS -käyttöä
varten.

Modeemi

Puhelinkaapelin liittäminen

Modeemilla varustetun MikroMikko 4 m310:n mukana toimite-
taan erotusmuuntajalla varustettu liitäntäkaapeli. Kytke kaapelin
modulaarisella liittimellä varustettu pää takapaneelin liitäntään
numero 2. Irroita puhelimen pistoke puhelinpistorasiasta ja kyt-
ke kaapelin toisessa päässä oleva läpivientiliitin puhelinpisto-
rasiaan. Kytke puhelimen pistoke läpivientiliittimen pistorasi-
aan.

Modeemin käyttö

Sovellusohjelma saattaa vaatia modeemin asetusten muutta-
mista. Koska modeemi on sisäänrakennettu, muutoksia ei tehdä
fyysisesti, vaan Hayes Smartmodemin kytkinasetuksia emuloi-
daan ohjelmallisesti.

Jos sovellusohjelma edellyttää näistä poikkevia asetuksia, ne
voidaan muuttaa CONFIG-komennolla. CONFIG-komennon
käyttö asetusten ja siirtonopeuden muuttamiseen selitetään lu-
vussa MS-DOSin käyttö MikroMikko 4 m3 10 :ssä (9).
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MNP-modeemin erikoisominaisuuksia voidaan käyttää vain, jos
vastapuolellakin on MNP-modeemi. Jotta sitä voitaisiin käyttää
sovellusohjelmassa, sen käytön on oltava ohjelmassa sallittuna.

Modeemin ja modeemikomentojen käytöstä on lisätietoja mo-
deemin käyttöoppaassa.

Aritmetiikkasuoritin

MikroMikko 4 m310:een on saatavissa 80387 arilmetiikkasuori-
tin, joka nopeuttaa grafiikan, taulukoiden ja muunlaisia
laskutoimituksia.

Tarkasta käyttämäsi ohjelmiston käsikirjoista tukeeko tai edel-
lyttääkö sovellus aritmetiikkasuoritinta.
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Virransyöttövaihtoehdot

Tästä luvusta

Tässä luvussa käsitellään MikroMikko 4 m310:n ja  siihen liitet-
tyjen oheislaitteiden virransyöttövaihtoehtoja.

Virransyöttövaihtoehdot

Taulukossa 4-1 on yhteenveto saatavissa olevista virransyöttö-
vaihtoehdoista. Kukin vaihtoehto selitetään alla tarkemmin.

Taulukko 4-1

Virtalähde Kuvaus

S isäänty ennettävä/
ulkoinen virtalähde

Kun virtalähdettä käytetään ulkoisena, se
syöttää tietokoneeseen virtaa vaihtovirtaverkosta
ja lataa samanaikaisesti virtalähteen aukossa
olevaa akkua. Virtalähde liitetään kaapelilla tieto-
koneen takana olevaan virtaliitäntään sekä pisto-
rasiaan. Kun virtalähdettä käytetään ulkoisena, se
syöttää virtaa joko tietokoneelle tai ulkoiselle
levykeasemalle.

Kun virtalähdettä käytetään sisään työnnettynä,
se työnnetään tietokoneen takana olevaan
virtalähteen aukkoon, jolloin se syöttää virtaa
tietokoneelle.
S isääntyennettynä virtalähdettä ei voida käyttää
5 1/4" levykeaseman nauha-aseman
virransyöttöön.

Virtalähteessä ei ole jännitteenvalitsinta. Se
tunnistaa verkkovirran jännitteen ja asettaa
sen automaattisesti.

S isäänty önnettäv ä akku Ladattava akku varaa 18 wattituntia tehoa
tietokoneelle ja sisäänrakennetuille levyasemille.
Akun kesto riippuu järjestelmän määrittelystä.
Ulkoisen 5 1/4 " levykeaseman tai ulkoisen
nauha-aseman virransyöttöön on käytettävä
sisääntyönnettävää/ulkoista virtalähdettä. Akku
sopii tietokoneen takana olevaan virtalähteen
aukkoon. Akun lataamista käsitellään alla
jaksossa Akun lataaminen.
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Ulkoinen akku Varaa 48 wattituntia tehoa. Akun latauksen kesto
riippuu järjestelmän määrittelystä sekä siitä
miten järjestelmää käytetään.

S avukkeensyty ttimen
adapterikaapeli

Ulkoinen akkulaturi

Syöttää tietokoneeseen virtaa auton savukkeen-
sytyttimestä.

Lataa akun noin 12 tunnissa.

Turvaohjeita

Tietokoneen pitää olla maadoitettu, kun se liitetään virtalähteen
kautta vaihtovirtaan.

Varoitus: Sähkölaitteet saattavat väärin käytettyinä olla
vaarallisia. Lasten käyttäessä niitä jonkun
aikuisen pitäisi aina olla paikalla valvomassa
niin tämän kuin muidenkin vastaavanlaisten
laitteiden käyttöä. Älä anna lasten koskea
sähkölaitteiden sisäosiin äläkä kaapeleihin.

Seuraavissa tilanteissa verkkokaapeli on aina irrotettava (irrota
se vetämällä pistokkeesta, ei johdosta):

• Jos tietokoneen kotelo avataan ja niin kauan kuin kotelo
on avattuna.

• Jos virtakaapeli tai pistoke on vahingoittunut tai muuten
viallinen.

• Jos tietokoneen koteloon putoaa jotakin.

• Jos tietokone tai virtalähde on alttiina kosteudelle.

• Jos tietokone tai virtalähde on pudonnut tai jos kotelo on
muulla tavoin vahingoittunut.

• Jos tietokoneen tai virtalähteen toiminta antaa aihetta
epäillä niiden tarvitsevan huoltoa tai koijausta.

• Aina kun tietokoneen pintaa puhdistetaan. Puhdistettaes-
sa on aina noudatettava edempänä annettuja ohjeita.

4-4



Virransyöttövaihtoehdot

Muista seuraava:

• Varo ettei tietokoneen päälle roisku vettä. Älä vie sitä pe-
sualtaan, kylpyammeen, suihkun tms. lähettyville. Sähkö-
laite saattaa olla vaarallinen kosteissa tiloissa.

• Älä vie tietokonetta vesi- tai lumisateeseen.

• Lue asennusohjeet huolella ennen kuin liität virtalähteen
pistorasiaan.

• Säästä tämä opas vastaista käyttöä varten.

• Noudata kaikkia tietokonetta ja  virtalähdettä koskevia oh-
jeita ja varoituksia.

Tietokoneen pinnan puhdistaminen:

• Irrota virtalähteen pistoke pistorasiasta.

• Käytä puhdasta nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu
ja  väännetty niin kuivaksi kuin mahdollista. Kostuta liina
vain puhtaalla vedellä. Pyyhi tietokoneen pintaa kevyesti.

• Käytä näytön puhdistamiseen kuivaa pehmeää kangasta.
Erityisesti lasin puhdistukseen tarkoitettu liina on paras.

Virtalähteen liittäminen ulkoisena

Virtalähde syöttää tietokoneelle virtaa 100 - 240 voltin pisto-
rasiasta ja lataa mahdollisen akun. Akun lataaminen kestää noin
12 tuntia. Akku latautuu riippumatta siitä onko tietokoneeseen
kytketty virta vai ei. Kun virtalähdettä käytetään ulkoisena, se
syöttää virtaa tietokoneelle, sisäänrakennetuille levyasemille ja
ulkoisten optioiden liitäntään liitetylle ulkoiselle levykeasemalle.

Virtalähden mukana toimitetaan kaapeli pistorasiaan liittämistä
varten.
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Liitä ulkoinen virtalähde seuraavasti:

H Katkaise tietokoneesta virta.

Varoitus: Ennen kuin liität tai irrotat virtalähteen tai muun
ulkoisen laitteen, katkaise aina tietokoneesta
virta. Muuten tietokone saattaa vahingoittua.

|~2~| Liitä virtalähteen pienjännitekaapelin toinen pää virtaläh-
teeseen.

[3] Liitä pienjännitekaapelin toinen pää tietokoneen takana
olevaan virtaliitäntään.

[4]  Liitä verkkokaapelin toinen pää virtalähteen takana ole-
vaan liitäntään.

|~5] Liitä verkkokaapelin toinen pää maadoitettuun pistorasi-
aan (katso kuvaa 4-1). Varmista että virtalähde on oikein
päin, jotteivät sen sivuissa ja päällä olevat tuuletusaukot
tukkeudu.

|~6~| Kytke tietokoneeseen vi rta.

Huom! Jotta tulos olisi paras mahdollinen, älä anna akun
latautua yhtäjaksoisesti pitempään kuin 48 tuntia
kerrallaan.

Kuva 4-1 Ulkoisena käytettävän virtalähteen liittäminen
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Virtalähteen liittäminen
sisääntyönnettynä

Sisääntyönnettynäkin virtalähde voi ottaa virtaa sekä 100-240
voltin pistorasiasta. Sisääntyönnettynä virtalähdettä voidaan
käyttää syöttämään virtaa tietokoneelle ja sen sisäänrakenne-
tuille levyasemille.

Sisääntyönnettynä käytettävä virtalähde liitetään seuraavasti:

|~1~| Katkaise tietokoneesta virta.

Varoitus: Ennen kuin liität tai irrotat virtalähteen tai muun
ulkoisen laitteen, katkaise aina tietokoneesta ja
ulkoisesta laitteesta virta. Muuten tietokone
saattaa vahingoittua.

|~2~| Irrota pienjännitekaapeli virtalähteestä.

[3] Pidä virtalähdettä siten, että verkkokaapelin liitäntä on it-
seesi päin.

|~4~| Liitä verkkokaapelin toinen pää virtalähteen verkkoliitän-
tään.

|~5~| T yönnä virtalähde tietokoneen takana olevaan aukkoon
siten, että se napsahtaa paikoilleen (katso kuvaa 4-2).

|~6~| Liitä verkkokaapelin toinen pää maadoitettuun pistorasi-
aan.

[7] Kytke tietokoneeseen virta.

4-7



Virransyöttövaihtoehdot

Kuva 4-2 Virtalähteen asentaminen aukkoon

Virtalähde poistetaan painamalla poistopainiketta (aukon ala-
puolella oikealla), kunnes virtalähde työntyy ulos.

Varoitus: Virtalähde saattaa käytön aikana kuumentua,
erityisesti jos se on asennettu virtalähteen
aukkoon. Kun aiot poistaa sen, kokeile sen
lämpötilaa varovasti kädellä ennen kuin tartut
siihen vetääksesi sen ulos. Sen on ehkä annettava
jäähtyä useita minuutteja ennen kuin siihen voi
tarttua.

Sisääntyönnettävä akku

Sisääntyönnettävä akku syöttää tietokoneeseen virtaa akun si-
sään suljetuista ladattavista paristoista. Akku asennetaan seuraa-
vasti:

FH Katkaise tietokoneesta virta.

|~2~| Pidä akkua siten, että sen tekstiosa on sinuun päin.

|~3~| Työnnä akku tietokoneen takana olevaan virtalähteen
aukkoon siten, että se napsahtaa paikoilleen (katso kuvaa
4-3).
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[4] Kytke tietokoneeseen virta.

Kuva 4-3 Akun asentaminen

Akku poistetaan painamalla poistopainiketta (aukon alapuolella
oikealla).

Akun kestoaika

Akun kesto vaihtelee riippuen jäijcstelmästä ja käyttötavasta.
Akun kapasiteetti on suurimmillaan sen jälkeen kun se on koko-
naan tyhjentynyt ja ladattu uudelleen noin kolmesti. Akun kesto
riippuu seuraavista tekijöistä:

• N äy tön käyttötapa. Akun käyttöaikaa voidaan pidentää
himmentämällä näytön taustavaloa tai kytkemällä se pois
silloin kun sitä ei tarvita (nestekidenäytön kontrasti ei
vaikuta akun käyttöaikaan).

• Prosessorien määrä. Jos tietokoneessa on aritmetiik-
kasuoritin (optio), se kuluttaa enemmän virtaa kuin jos
siinä olisi vain 80386-prosessori.
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• Sisäänrakennettu levykeasema. Virrankulutus kasvaa
sisäänrakennettua levykeasemaa käytettäessä.

• Sisäänrakennettu kiintolevy. Kiintolevy kuluttaa enem-
män tehoa kuin sisäänrakennettu levykeasema.

• Akun säilytyslämpötila. Jos akkua säilytetään yli 30° C
lämpötilassa kahden kuukauden ajan tai pitempään lataa-
matta sitä, sen normaalitilaan palautuminen saattaa vaa-
tia muutamia latauksia.

• Tietokoneen uudelleenkäynnistys virtakytkimellä. Jos tie-
tokone kytketään pois päältä ja uudelleen päälle virranku-
lutus kasvaa. Käytä mieluummin <CTRL-ALT-DEL>
-uudelleenkäynnistystä.

Huom! Älä käytä muuta kuin MikroMikko 4 m310:n
mukana toimitettua käyttöjäijestelmää. Muita
käyttöjäijestelmiä ei  ole suunniteltu
optimoimaan akun kestoa.

Akun lataaminen

Odota aina että akku on täysin tyhjentynyt ennen kuin lataat
sen. Kun akku on ladattava, akun latauksen merkkivalo palaa
punaisena. Jos akku usein ladataan ennen kuin se on täysin tyh-
jentynyt, sen teho saattaa alentua.

Älä poista akkua heti kun merkkivalo palaa punaisena ilmoitta-
en, että lataus on heikko. Tallenna ensin mahdollisesti käsittele-
mäsi tiedot. Katkaise sitten tietokoneesta virta ja poista akku tai,
jos mahdollista, liitä tietokone virtalähteen kautta verkkovir-
taan. Keskusmuistissa mahdollisesti olevat tiedot tuhoutuvat.

Jollei saatavilla ole verkkovirtaa, voit vaihtaa akun.

Kun tietokone saa taas virtaa, lataa akku.

Toimi näin:

Sisääntyönnettävä/ulkoinen virtalähde:
Jätä tyhjentynyt akku paikoilleen, ja liitä virtalähde tietokonee-
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seen ulkoisena ylempänä annettujen ohjeiden mukaan. Akku la-
tautuu noin 12 tunnissa riippumatta siitä onko tietokone päällä
vai pois päältä. Kun akku latautuu, latauksen merkkivalo palaa
vihreänä.

Savukkeensytyttimen adapterikaapelin
liittäminen

Savukkeensytyttimen adapterikaapelia käyttäen tietokoneeseen
voidaan ottaa virtaa auton savukkeensytyttimestä.

Liitä adapteri seuraavasti.

[T| Katkaise tietokoneesta virta.

Varoitus: Ennen kuin liität tai irrotat savukkeensytyttimen
adapterin tai muun ulkoisen laitteen, katkaise
tietokoneesta virta. Muuten tietokone saattaa
vahingoittua.

|~2] T yönnä adapterikaapelin savukkeensytytinpää savuk-
keensytyttimen pistokkaan.

|~3~| T yönnä kaapelin toinen pää tietokoneen takana olevaan
virtaliitäntään (katso kuvaa 4-4).

[~4~| Kytke tietokoneeseen virta.

V aroitus: Moottorin käynnistäminen aiheuttaa usein
savukkeensytyttimen pistokassa
virtaheilahteluja. Jos tietokone on silloin
liitettynä siihen, tietokone saattaa käynnistyä
uudelleen. Tämä tuhoaa keskusmuistissa sillä
hetkellä olevat tiedot.
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Savukkeensytyttimen adapterikaapelin
pistokkeessa on nopea 5 ampeerin sulake. Jos
sulake palaa, vaihda se samankokoiseen
sulakkeeseen, jottei tietokone vahingoittuisi.

Suosittelemme akun asentamista tietokoneeseen
savukkeensytyttimen virtaa käytettäessä, jotta
jatkuva virransaanti varmistuisi.
Savukkeensytyttimen adapterikaapeli ei
kuitenkaan lataa tietokoneeseen asennettua
akkua täysin, siitä saadaan huomattavasti
vähemmän virtaa kuin
sisääntyönnettävästä/ulkoisestavirtalähteestä.

Kuva 4-4 Savukkeensytyttimen adapterikaapelin asentaminen
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Sisäänrakennetun levykeaseman ja kiintolevyaseman käyttö

Tästä luvusta

Tässä luvussa käsitellään sisäänrakennetun levyke- ja kiintole-
vyaseman käyttöä. Levykeasema on tietokoneen sivulla. Siinä
käytetään 3 1/2" kaksipuolisia high density -levykkeitä. Myös
kiintolevy on tietokoneen sivussa.

Levykeaseman hoito

Noudata seuraavia ohjeita:

• Käytä vain korkeatasoisia 3 1/2" kaksipuolisia high den-
sity 135 TPI tai 3 1/2" kaksipuolisia double density 135
TPI -levykkeitä. High density -levykkeelle voidaan tal-
lentaa 1,44 Mtavua ja  double density -levykkeelle 720
Ktavua tietoa.

• Älä koskaan työnnä vahingoittunutta tai likaista levyket-
tä levykeasemaan.

• Älä koskaan työnnä levykeasemaan vieraita esineitä.

Levykkeet

Levykkeet ovat muovilevyjä, jotka on päällystetty magneettisel-
la aineella. Levy pyörii suojaavan muovikotelon sisällä. Yhdelle
3 1/2" levykkeelle voidaan tallentaa 1,44 Mtavua tietoa.

Levykkeet olisi poistettava levykeasemasta silloin kun niitä ei
käytetä. Levykkeitä vaihtamalla voidaan tallentaa ja  hakea eri
sovellusten käyttämiä tietoja.

Kaikkien MikroMikko 4 m310:ssä käytettävien levykkeiden on
täytettävä seuraavat vaatimukset:
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• Kaksipuolinen

• High density tai double density

• Soft sectored

• 135 TPI

Kuvassa 5-1 esitetään 3 1/2" levyke ylä- ja alapuolelta. Yläpin-
nassa oleva nuoli näyttää suunnan, jossa levyke työnnetään levy-
keasemaan. Kirjoitussuojaussalpaa käytetään suojaamaan levyk-
keet päällekirjoitukselta (katso alla).

(Saatavissa on kahdenlaisia 3 1/2" levykkeitä: double density-
ja  high density -levykkeitä. High density -levykkeiden tallennus-
kapasiteetti on 1,44 Mtavua, double density -levykkeiden 720
Ktavua. MikroMikko 4 m310:n levykeasemat kykenevät luke-
maan, kiijoittamaan ja alustamaan molemmantyyppisiä levyk-
keitä. Älä kuitenkaan alusta 720 Ktavun levykettä 1 ,44 Mtavun
levykkeenä - katso luvun 9 kohtaa, jossa käsitellään FORMAT-
komentoa.)

Kuva 5-1 Levykkeen ylä- ja alapuoli
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Levykkeiden työntäminen levykeasemaan ja
poistaminen siltä

Työnnä levyke levykeasemaan seuraavasti:

H Jos haluat estää vahingossa tapahtuvan tietojen päällekir-
joittamisen, kiijoitussuojaa levyke työntämällä sen taka-
na olevaa suojaussalpaa, kunnes se peittää aukon.

|~2~| Pidä levykettä nimipuoli ylöspäin. Levykkeessä oleva
nuoli osoittaa suunnan, jossa levyke työnnetään sisään:
metallireuna työnnetään ensin sisään (katso kuvaa 5-2).

[3] Työnnä levykettä levykeasemaan, kunnes se napsahtaa
paikoilleen.

Kuva 5-2 Levykkeen työntäminen levykeasemaan

Poista levyke painamalla poistopainiketta.

V aroitus: Älä koskaan poista levykettä levykeaseman
merkkivalon palaessa, jollei näytössä ole sitä
pyytävää kehotetta. Merkkivalo ilmoittaa, että
tietokone lukee levyltä jotakin tai kiijoittaa sille.
Levykkeen poistaminen ilman ohjelman antamaa
kehotusta saattaa tuhota tiedostoja.
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Levykkeiden kirjoitussuojaus

Jos levykkeelle on tallennettu tietoja, jotka haluat suojata vahin-
gossa tapahtuvalta päällekiijoittamiselta, voit suojata levykkeen
työntämällä sen takana olevaa kirjoitussuojaussalpaa, kunnes se
peittää aukon (kuva 5-1).

Levykkeiden alustaminen

Levykeasema olettaa levykkeen tietojen olevan määrätyssä jär-
jestyksessä. Jotta levykeasema voisi lukea uutta levykettä ja kir-
joittaa sille, kukin levyke on alustettava ennen kuin sitä käyte-
tään.

Varoitus: Levykkeen alustaminen pyyhkii pois sillä
ennestään olevat tiedot.

Levyke alustetaan käyttäen luvussa MS-DOSin käyttö Mikro-
Mikkok4 m310:ssä (9) käsiteltävää FORMAT-komentoa.

Levykkeiden hoito

Käsittele levykkeitä varovaisesti, jotteivät tiedot häviäisi niiltä.
Alla on muutamia ohjeita niiden käsittelystä.

♦ Älä kosketa levykkeen pintaa siirtämällä metalliluistia.
Luisti suojaa tallennuspintaa silloin kun levykettä ei käy-
tetä.

Näkymätön naarmu levykkeen pinnalla, jopa sormenjäl-
ki, saattaa aiheuttaa virheitä.

• Älä pane levykkeitä magneettisten toimistotarvikkeiden,
kuten paperiliitinkoteloiden, magneettisten paperinpitimi-
en, puhelimien tms. lähelle.

Älä pane levykettä television, kovaäänisen tai näytön
päälle.
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• Älä työnnä samaan taskuun levykettä ja taskulaskinta.

• Älä saata levykettä alttiiksi mikroaalloille tai infra-
punasäteille.

• Älä säilytä levykkeitä alle +10 tai yli +60° C lämpötilas-
sa.

• Älä pane levykkeitä virtalähteen lähelle.

• Sopivin lämpötila pitkäaikaiseen säilytykseen on
+15-+20°C .

• Älä koskaan käytä vahingoittunutta levykettä.

• Älä poista levykettä levykeasemasta merkkivalon palaes-
sa,  jollei tietokone pyydä tekemään niin. Levykkeen pois-
taminen valon palaessa, jollei tietokone kehota siihen,
saattaa tuhota tietoja.

• Älä jätä levykettä levykeasemaan siirtäessäsi tietokonet-
ta. Levyke saattaa vahingoittua.

• Vältä levykkeiden saattamista alttiiksi tupakansavulle.

• Nimeä ja päivää kaikki levykkeet. Tämä on erityisen tär-
keää, kun teet varmuuskopioita.

Levykkeille tallennettujen tietojen varmuuskopiointi

Tärkeitä tietoja sisältävistä levykkeistä kannattaa aina tehdä var-
muuskopio siltä varalta että ne katoavat tai vahingoittuvat. Var-
muuskopiosta voidaan aina tehdä uusi kopio.

V armuuskopioiden tekoon voidaan käyttää MS-DOS Käsikir-
jassa esiteltyjä komentoja XCOPY ja DISKCOPY.
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Kiintolevyn hoito

Vaikka MikroMikko 4 m310:n kiintolevy onkin kestävä ja sie-
tää tietokonetta siirrettäessä tulevia iskuja, sitä on silti käsiteltä-
vä  yhtä huolellisesti kuin muitakin arvokkaita laitteita.

Kiintolevyssä on automaattinen mekanismi, joka siirtää levyn
lukupäät kohtiin, joissa ei ole tietoja. Tämä varmistaa, etteivät
tiedot sen enempää kuin levykään vahingoitu tietokonetta siirret-
täessä. Aina kun tietokoneesta katkaistaan virta, levyn lukupäät
pysäytetään näin, jonka jälkeen tietokonetta voidaan siirtää tur-
vallisesti.

Varoitus: Älä koskaan siirrä tietokonetta, kun kiintolevyn
merkkivalo palaa, jottei tietoja tuhoutuisi.

Kiintolevyn tietojen varmistaminen

Tärkeistä tiedostoista kannattaa aina tehdä varmuuskopiot riip-
pumatta siitä mille välineelle ne on tallennettu. Koska kiintole-
vyllä on runsaasti tietoja, erityisesti se kannattaa varmuuskopioi-
da  säännöllisesti.

Kopioi tiedostot levykkeille jollakin käyttöjärjestelmäkomen-
noista COPY, XCOPY tai BACKUP. Jollet käytä komentoa
XCOPY tai BACKUP, levykkeelle on ennen tiedostojen kopi-
ointia laadittava sama hakemistorakenne kuin kiintolevyllä on.
Jos tiedostoja on paljon, muista että kopiointia on tarkkailtava,
jotta voit vaihtaa uuden levykkeen edellisen täyttyessä. Katso
COPY-, XCOPY- ja  BACKUP-komentojen käyttöohjeita op-
paasta MS-DOS Käsikirja

Varmuuskopiointiin voidaan käyttää myös erityisesti sitä helpot-
tamaan tarkoitettuja ohjelmia.

MikroMikko 4 m310:een on saatavana myös ulkoinen nauha-
asema. Nauha-aseman käyttö nopeuttaa varmuuskopiointia.
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Ulkoisten tallennusasemien liittäminen

Tästä luvusta

Tässä luvussa käsitellään optiona toimitettavien ulkoisen le-
vykeaseman ja  nauha-aseman liittämistä MikroMikko 4
m310:een sekä niiden asetuksia. Laitteiden käytöstä on tarkem-
mat ohjeet niiden mukana toimitetuissa käsikirjoissa.

5 1/4" levykeaseman liittäminen

MikroMikko 4 m310:een on saatavana ulkoinen 1,2 Mtavun
5 1/4" levykeasema. Ulkoista levykeasemaa varten on oma kaa-
pelinsa, jolla se liitetään tietokoneen takana olevaan ulkoisten
optioiden liitäntään. 5 1/4” levykeasemalla on oltava erillinen
virtalähde. Kuvassa 6-1 esitetään levykeaseman liittäminen
tietokoneeseen.

5 1/4" levykeasema

Levykeaseman kaapeli

Kuva 6-1 5 1/4” levykeaseman liittäminen
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Ulkoisten tallennusasemien liittäminen

5 1/4" ulkoinen levykeasema liitetään tietokoneeseen seuraavas-
ti:

PH Katkaise virta tietokoneesta ja  mahdollisista oheislaitteis-
ta.

V aroitus: Ennen kuin liität tai irrotat jonkun ulkoisen
laitteen, katkaise aina virta tietokoneesta ja
ulkoisista laitteista, jottei laitteisto vahingoittuisi.

|~2] Aseta levykeaseman takana olevat DIP-kytkimet asen-
toon 00 (molemmat ala-asennossa). Kytkimillä asetetaan
laitteen osoite, jotta tietokone tunnistaisi sen. Asetuksia
käsitellään tarkemmin edempänä tässä luvussa, jaksossa
Ulkoisen levykeaseman asetukset.

[3] Liitä levykeaseman kaapelin toinen pää tietokoneen taka-
na olevaan ulkoisten optioiden liitäntään. Jollei se sovi
heti paikoilleen, käännä kaapeli ylösalaisin. Kiinnitä kaa-
peli kiristämällä liittimen molemmin puolin olevat siipi-
ruuvit.

|~4~| Liitä levykeaseman kaapelin toinen pää levykeasemaan.

[5]  Työnnä ohuen pienjännitekaapelin toinen pää levy-
keaseman virtalähteeseen.

|~6~| Liitä pienjännitekaapelin toinen pää levykeasemaan.

[7] Liitä verkkokaapelin toinen pää levykeaseman virtaläh-
teen takana olevaan virtaliitäntään.

|~8| Liitä verkkokaapelin toinen pää maadoitettuun pistorasi-
aan. Varmista, että virtalähde on oikein päin siten että
sen sivuissa ja  päällä olevat tuuletusaukot ovat vapaina.

|~9~| Kytke tietokoneeseen virta.

Ulkoisen 5 1/4" levykeaseman käyttöohjeet ovat sen mukana toi-
mitetussa oppaassa.
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Ulkoisen levykeaseman asetukset

Ulkoisen levykeaseman osoitekytkimet ovat levykeaseman taka-
na kaapeliliitännän oikealla puolella. Kun levykeasemaa käyte-
tään sisäänrakennetulla levykeasemalla varustetun MikroMikko
4 m310:n yhteydessä, niillä on vain kaksi mahdollista asetusta.
Jos levykeasemat liitetään MikroMikko 4 m3  10:een, jossa on si-
säänrakennettu kiintolevy, vain yksi asetus on mahdollinen.

Taulukko 6-1 Ulkoisen levykeaseman asetukset

Sisäänrakennetut
asemat

Osoite- Osoite- Ulkoisen Sisäänrakennetun
aseman
kirjain

kytkin
1

kytkin
2

aseman
kirjain

1 levykeasema/
1 kiintolevy

pois
päältä

pois
päältä

A B jaC

päällä pois
päältä

B A jaC

V ain kiintolevy pois
päältä

pois
päältä

A C
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Ulkoisen nauha-aseman liittäminen

Ulkoinen nauha-asema toimitetaan omine kaapeleineen. Nauha-
asema liitetään tällä kaapelilla tietokoneen takana olevaan ul-
koisten optioiden liitäntään. Nauha-asemalla on oltava oma vir-
talähteensä. Kuva 6-2 esittää miten nauha-asema liitetään tieto-
koneeseen.

Liitä ulkoinen nauha-asema tietokoneeseen seuraavasti:

PH Katkaise virta tietokoneesta ja siihen liitetyistä laitteista.

Varoitus: Ennen kuin liität tai irrotat jonkun ulkoisen
laitteen, katkaise aina virta tietokoneesta ja
kaikista siihen liitetyistä laitteista, jottei laitteisto
vahingoittuisi.

|~2~] Aseta nauha-aseman DIP-kytkimet asentoon 1 1 (yläasen-
nossa, ts, päällä). Kytkimet asettavat laitteen osoitteen,
jotta tietokone tunnistaisi sen.

|~3~| Liitä nauha-aseman liitäntäkaapelin toinen pää tietoko-
neen takana olevaan ulkoisten optioiden liitäntään. Jollei
liitin heti sovi paikoilleen, käännä se ylösalaisin. Kiinni-
tä liitin paikoilleen kiristämällä liitännän molemmin puo-
lin olevat siipiruuvit.

[4] Liitä nauha-aseman liitäntäkaapelin toinen pää nauha-
asemaan.

[5] Liitä ohuen pienjännitekaapelin toinen pää nauha-ase-
man virtalähteeseen.

|~6~| Liitä pienjännitekaapelin toinen pää nauha-asemaan.

|~7~| Liitä verkkokaapelin toinen pää nauha-aseman virtaläh-
teen takana olevaan virtaliitäntään.
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|~8~| Liitä verkkokaapelin toinen pää maadoitettuun pistorasi-
aan. Varmista että virtalähde on oikein päin, siten että
sen sivuissa ja päällä olevat tuuletusaukot ovat vapaina.

[Ö] Kytke tietokoneeseen virta.

Ulkoisen nauha-aseman käyttöohjeet ovat sen mukana toimite-
tussa oppaassa. Ulkoisten optioiden liitäntä

Tietokoneen virtalähde

Kuva 6-2 Ulkoisen nauha-aseman liittäminen
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Vianetsintä

Tästä luvusta

Tässä luvussa käsitellään MikroMikko 4 m31O -tietokonetta
käytettäessä mahdollisesti syntyviä ongelmia ja niiden selvittä-
mistä.

Ongelman paikantaminen

Ongelmia on yleensä kahdenlaisia: laitteistosta tai ohjelmistosta
tai sitten käyttövirheestä johtuvia.

Tietokonetta asennettaessa syntyviä ongelmia

Taulukossa 7-1 luetellaan tavallisia tietokonetta asennettaessa
syntyviä ongelmia. Käytä taulukkoa hakemalla ongelma otsikon
Oire alta, lue kohta Syy, ja toimi sitten otsikon Toimenpide alla
annettujen ohjeiden mukaan.

Taulukko 7-1 Vianetsintäiaulukko

Oire Svv Toimenpide
Tietokone ei reagoi, Ulkoinen Varmista, että virtalähde on liitetty
kun siihen kytketään virtalähde. kunnolla sekä tietokoneeseen
virta. että pistorasiaan.

Akku on Lataa akku käyttäen ulkoista
ladattava. virtalähdettä.

Tietokone käynnistyy, Akku on Lataa akku käyttäen ulkoista
mutta akun latauksen ladattava. virtalähdettä.
merkkivalo palaa.

Ulkoinen levykeasema Väärät Tarkista laitteiston asetukset
tai nauha-asema ei asetukset. (luku 6).
reagoi.

Viallinen Ota yhteyttä Nokia Dataan.
kaapeli.
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Oire Svv Toimenpide ________________

Väärä virran-
syöttö tapa.

Ulkoisella 5 1/4" levykeasemalla
ja nauha-asemalla on oltava eri
virtalähde kuin tietokoneella.

Kirjoitin ei reagoi,
kun siihen kytketään
virta.

Kirjoitinta ei
ole liitetty
verkkovirtaan.

Työnnä verkkokaapelin pistoke
pistorasiaan.

Laitteisto ei toimi. Aja testiohjelma (katso kirjoittimen käsikirja).

Kaapelit on
liitetty väärin.

Liitä kaapelit oikein (luku 2).

Väärät asetukset. Tarkista laitteiston asetukset (kirjoittimen käsikirja).

Kirjoitin ei tulosta. Ohjelmisto ei
tue kirjoitinta.

Varmista ohjelmiston käsikirjasta, että
ohjelman kirjo itinmäärittelyt on tehty ja että ohjelmisto
tukee kyseistä kirjoitinta.

Väärät asetukset. Tarkista, että asetukset ovat oikeat.

Tietokone reagoi
hitaasti.

MS-DOSin
latautuminen
levykkeeltä
kestään 20
sekuntia.

Ole kärsivällinen.

Näytössä väärä
päivämäärä tai
kellonaika.

Kello on
asetettu väärin.

Aseta oikea aika (katso opasta MS-DOS User’s
Reference Manual).

Sisäänrakennettu
modeemi ei toimi.

Puhelinlinjassa
on vikaa.

Tarkasta puhelinlinja soittamalla sitä käyttäen
puhelu tai liitä tietokone toiseen
puhelinlinjaan.

MS-DOSin
valitsimet on
asetettu väärin.

MS-DOS ohjelmisto valitsimet asetetaan MODEEXT-
komennolla (kts. lukua 9 tai opasta MS-DOS
Käsikirja).

Ulkoinen modeemi
ei toimi.

Puhelinlinjassa
on vikaa.

Katso yllä.

Modeemin
asetukset
ovat väärät.

Tarkista, että modeemin asetukset ovat oikeat (kts.
modeemin käsikirjaa).

Ulkoinen näppäimistö
ei toimi tai antaa
jatkuvasti äänimerkkiä.

Näppäimistöä
ei ole liitetty
tietokoneeseen.

Tarkista, että näppäimistön kaapeli on
liitetty kunnolla tietokoneen taakse
(kts. lukua 2).
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Oire syy Toimenpide

Näppäimistö
ei sovi
tietokoneeseen.

Käytä vain IBM PC/AT- tai täysin
yhteensopivaa näppäimistöä.

Ulkoisen näytön Näyttöä ei Tarkista, että kaapeli on liitetty
ruutu on tyhjä. ole liitetty

tietokoneeseen.

Näyttöä ei ole
kytketty
päälle.

Tulostus on
ohjattu sisään-
rakennettuun
näyttöön.

Kirkkauden-
säädin on ala-
asennossaan.

tietokoneeseen kunnolla ja että näytön
verkkokaapeli on liitetty pistorasiaan.

Tarkista, että näytön virtakatkaisin
on päällä.

Ohjaa tulostus ulkoiseen näyttöön
painamalla yhtä aikaa näppäimiä
<CTRL-ALT-TAB>.

V annista, että kirkkaus on säädetty
riittävän voimakkaaksi.

Sisäänrakennettu Tulostus on Ohjaa tulostus sisäänrakennettuun
näyttö on tyhjä. ohjattu ulkoi-

seen näyttöön.
Kontrasti on
säädetty väärin.

näyttöön painamalla yhtä aikaa
näppäimiä <CTRL- ALT-TAB>.
Säädä kontrastia okealla olevalla
säätimellä.

Tietokone ei käynnisty. Sisään-
rakennetussa
levykeasemassa
on väärä levyke.

V äärä levyke
ulkoisessa
levykeasemassa.

Tietokone ei
saa riittävästi
virtaa.

Jos käynnistät levykkeeltä, tarkasta,
että levykkeellä on oikea käyttö-
järjestelmä.

Jos käynnistät ulkoisesta levyke-
asemasta, varmista, että levykkeellä
on oikea käyttöjärjestelmä.

V annista, että tietokone ja siihen
liitetyt laitteet saavat riittävästi
virtaa (kts. lukuja 4 ja 6).

Jos vianetsintätaulukosta katsottuasi olet sitä mieltä, ettei ky-
seessä ole käyttäjävirhe, yritä päätellä onko kyseessä ohjelmisto-
tai laitteistovika.
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Ohjelmisto- ja laitteistoviat

Jollei ongelma ratkea taulukossa 7-1 esitetyillä keinoilla, ota yh-
teyttä Nokia Dataan. Kirjoita ennen yhteydenottoa muistiin tie-
tokoneesi laitenumero, joka on tietokoneen takana, kahvan alla
(näet sen siis vain, kun kahva on ulosvedettynä).

NDSCAN-ohjelma

NDSCAN on apuohjelma, joka ilmoittaa tietokoneeseen liitetty-
jen syöttö/tulostuslaitteiden tilan ja  listaa siihen asennetut si-
säänrakennetut optiot. Käytä NDSCAN-ohjelmaa seuraavissa ti-
lanteissa:

• Kun sinun on annettava laitteistoa koskevia tietoja No-
kia Datalle mahdollisen vian löytämiseksi.

• Kun haluat tarkastaa onko tietokoneessasi sovellusohjel-
miston tarvitsemat optiot.

NDSCAN toimitetaan joko MS-DOS-jäijestelmälevykkeellä tai
kiintolevyllä. NDSCAN käynnistetään kiijoittamalla järjestel-
män kehotteeseen komento NDSCAN. Ohjelma antaa seuraavat
tiedot:

• Järjestelmän BlOSin päivämäärä

• Prosessorin tyyppi

• Mahdollisen rinnakkaisprosessorin tyyppi

• RAM-muistin kokonaismäärä ja  vapaan RAM-muistin
määrä

• EMS- ja/tai laajennusmuistin kokonaismäärä ja vapaana
oleva muisti

• Sisäänrakennettujen ja ulkoisen levyaseman tyyppi ja ko-
ko
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• Tietokoneeseen liitettyjen muiden ulkoisten laitteiden
tyyppi

• Näppäimistön laitteistopäivämäärä

• Mahdollisen modeemin tyyppi ja  PR OM -tarkistussum-
ma,  jos tietokoneessa on modeemi

• Sarjaportin numero (C0M1 tai COM2)

• Värikartoitusjärjestelmä

Radiotaajuiset häiriöt

Jos epäilet tietokoneesi häiritsevän jotakin toista elektronista lai-
tetta (esim. TV:tä tai radiota), toimi seuraavasti:

Kun tietokone on päällä, katso ja/tai kuuntele laitetta, joka tun-
tuu vastaanottavan radiotaajuisia häiriöitä. Katkaise tietokonees-
ta virta. Jos häiriöt vähenevät merkittävästi, voit olettaa niiden
johtuvan tietokoneesta. Jollei muutosta tapahdu, häiriöt johtuvat
jostakin muusta (todennäköisesti laitteesta itsestään).

Jos tietokone tuntuu olevan häiriöiden syynä, kokeile niiden vä-
hentämiseksi seuraavia keinoja. Varmista, että tietokoneja häiri-
öitä vastaanottava laite on kytketty päälle, jotta näet onko kei-
noista apua.

• Vaihda elektronilaitteen antennin asentoa. Jos kyseessä
on radio, sinun on todennäköisesti siirrettävä koko laitet-
ta.

• Käännä tietokone eri suuntaan kuin ennen.

• Siirrä tietokone kauemmaksi elektronilaitteesta. Jos sen
verkkokaapeli on irrotettava, muista katkaista tietoko-
neesta ensin virta.
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• Kytke joko tietokone tai elektronilaite toiseen pistorasi-
aan. Jos mahdollista, kytke ne eri piireissä oleviin pisto-
rasioihin.

• Jos tietokoneeseen on liitetty oheislaitteita, irrota laitteet
ja niiden I/O-kaapelit yksi kerrallaan. Jos häiriöt lakkaa-
vat, ne johtuvat viimeksi irrotetusta laitteesta tai kaapelis-
ta. Kaikissa ulkoisissa laitteissa on oltava suojattu
I/O-kaapeli (paitsi puhelinjohto). Tietokoneen mukana
toimitetut kaapelit ovat suojattuja. Jolleivät ulkoinen lai-
te ja kaapeli ole Nokia Datan toimittamia, ota yhteyttä
laitteen toimittajaan.

Jolleivät nämä keinot poista häiriöitä, ota yhteyttä Nokia Da-
taan. Jos ongelmat aiheuttaa muu kuin Nokia Datan toimitta-
ma  laite, ota yhteyttä sen valmistajan edustajaan.
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Tietokoneen hoito

Tästä luvusta

Tässä luvussa käsitellään MikroMikko 4 m310:n hoitoa. Vaikka
MikroMikko 4 m3  10 onkin lujatekoinen, sitä on käsiteltävä ku-
ten mitä tahansa tarkkuustyökalua - huolella.

Varoituksia

Tietokone on suunniteltuja testattu useiden eri kansallisten ja
kansainvälisten turvastandardien mukaisesti. Niinpä laite val-
mistuessaan edustaa tekniikan kehityksen kärkeä. Sen käytössä
tarvitaan lähinnä käytännön järkeä. Kyseessä on sähkölaite.

Muista alla olevat varoitukset. Niiden huomiotta jättäminen saat-
taa aiheuttaa loukkaantumisen tai pahimmassa tapauksessa kuo-
leman.

• Älä käytä tietokonetta kosteassa, likaisessa tai pölyisessä
ympäristössä.

• Älä anna tietokoneen kastua. Sähkölaitteita ei  pidä käyt-
tää kosteassa ympäristössä.

• Älä käytä tietokonetta tulenaroissa olosuhteissa. Sitä ei
ole suunniteltu käytettäväksi vaarallisessa ympäristössä.

• Älä yritä avata tietokoneen koteloa. Sen sisällä ei ole
osia, joita käyttäjä voi huoltaa. Kotelon avaaminen ku-
moaa takuun ja huoltosopimuksen ja saattaa vahingoittaa
tietokonetta.

• Sijoita virta- ja  muut kaapelit siten, ettei niitä voi vahin-
gossa vetää irti eikä niihin voi kompastua tietokoneen ol-
lessa käytössä.

• V annista, että käyttämäsi pistorasia-adapteri on maadoi-
tettu.
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• Jottet saisi sähköiskua, älä irrota sisääntyönnettävää/ul-
koista virtalähdettä ennen kuin olet irrottanut sen verkko-
kaapelin seinäpistorasiasta.

• Katkaise aina tietokoneesta virta ennen kuin irrotat sen
verkkovirrasta.

Varotoimenpiteitä

Noudata seuraavia ohjeita, jottei tietokone vahingoittuisi.

• Käytä tietokonetta vain +5 - +35°C lämpötilassa.

• Käytä tietokonetta vain olosuhteissa, joissa suhteellinen
kosteus on väliltä 20 - 80%.

• Älä säilytä tai käytä tietokonetta (tai oheislaitteita) suo-
rassa auringonvalossa.

• Älä kolhi tietokonetta äläkä saata sitä tarpeettomasti alt-
tiiksi tärinälle.

• Älä puhdista tietokonetta huonekaluvahalla, puhdistus-
suihkeilla äläkä hankaavilla aineilla.

• Älä koskaan katkaise tietokoneesta virtaa levyke- tai le-
vyaseman merkkivalon palaessa. Virran katkaiseminen
valon palaessa saattaa tuhota tietoja.

MikroMikko 4 m310:n puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat tietokoneen, katkaise siitä virta ja  irrota
sen verkkokaapeli pistorasiasta.

Puhdista kotelo kostealla pehmeällä kankaalla ja käytä tarvitta-
essa mietoa ei-hankaavaa puhdistusainetta.
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Varoitus: Älä koskaan käytä huonekaluvahaa, puhdistavia
suihkeita tai hankausainetta.

Pyyhi kotelo puhtaaksi ja kuivaa se.

Puhdista näyttöruutu pyyhkimällä sitä pehmeällä liinalla, joka
on kostutettu ammoniakkipohjaisella lasinpuhdistusaineella.
Käytä puhdistusainetta säästeliäästi, jottei sitä valuisi ruutua
myöten kehyksen alle.

Pyyhi tarvittaessa pöly tietokoneen takapaneelista kuivalla kan-
kaalla.

Varoitus: Jottei syntyisi sähköiskun vaaraa, älä koskaan
käytä nesteitä tietokoneen takapaneelin tai
levykeaseman aukon puhdistamiseen.

MikroMikko 4 m310:n säilyttäminen

Säilytä tietokonetta aina lämpötilassa, joka on väliltä
-20 - +65°C. Suojaa se säilytyksen ajaksi pölyltä ja lialta.

MikroMikko 4 m310:n kuljettaminen
matkalla

Kun otat tietokoneesi mukaan matkalle, pidä se laukussaan ja
kanna sitä mukanasi. Useimmiten kuljetusyhtiö ei vastaa vahin-
goittumisen tai katoamisen aiheuttamista kustannuksista. Jos jä-
tät tietokoneen kuljetettavaksi matkatavarana, pakkaa se aina al-
kuperäiseen kuljetuslaatikkoon käyttäen alkuperäisiä pakkaus-
tarvikkeita. Tietokoneen takuu ei kata sopimattomasta kuljetus-
tavasta johtuvia vahinkoja.

Tietokoneen ja ulkoiset laitteet voi turvallisesti tarkastaa rönt-
gensäteillä lentokentän turvatarkastuksessa, mutta voit tietysti
antaa tarkastaa sen käsin, jos haluat.
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Varoitus: Jos tietokoneen sisällä on akku, varmista että
virtakytkin on poissa päältä. Jos se jää päälle,
akku tyhjenee matkan aikana. Akku kannattaakin
varmuuden vuoksi irrottaa ja  kuljettaa erillään.

Kellonajan muuttaminen

Näytössä näkyvän päiväyksen ja kellonajan tarkoitus ei ole kor-
vata rannekelloa. Sen tarkkuus saattaa vaihdella lämpötilan vaih-
telujen mukaan. Tarkista päiväys ja kellonaika ajoittain. Muista
myös vaihtaa vuotta siirryttäessä joulukuusta tammikuuhun.

Päiväyksen ja kellonajan muuttamiseen käytetään komentoja
TIME ja  DATE (katso opasta MS-DOS Käsikirja).
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MS-DOSin käyttö MikroMikko 4 m310:ssä

Tästä luvusta

Tässä luvussa käsitellään MikroMikko 4 m310:n ja  IBM PC/AT
-tietokoneiden käytön eroavuuksia, MikroMikko 4 m310:n MS-
DOSin ja  PC-DOSin eroja, IBM PC:ssä, PC/XT:ssä tai
PC/AT:ssä käytettyjen sovellusten käyttöä MikroMikko 4
m310:ssä sekä config.sys -tiedoston luomista.

Tämä luku ei ole tarkoitettu aloittelijan oppitunniksi. Jollet ole
käyttänyt PC:tä ja  MS-DOSia aikaisemmin, et ehkä ymmärrä lu-
vun sisältöä täysin. Jos tarvitset tietoja MS-DOSin perusteista,
tutustu ensin niihin.

Mikä tekee MikroMikko 4 m310:stä
erilaisen?

Ennen kuin käynnistät tietokoneesi lue alla oleva luettelo Mikro-
Mikko 4 m310:n ja IBM PC/AT:n käytön eroavuuksista:

• MikroMikko 4 m3 10:ssä on käytettävä sen omaa MS-
DOSia - ei siis PC-DOSia tai MS-DOSia, jotka on tarkoi-
tettu muille tietokoneille.

• MikroMikko 4 m310:een voidaan liittää VGA-värinäyttö
ja -näppäimistö, joita voidaan käyttää samalla tavoin
kuin IBM PC/AT:ssä. Matkustettaessa näyttö ja näppäi-
mistö irrotetaan ja  niiden sijasta käytetään tietokoneen
omaa näyttöä ja näppäimistöä.

• MikroMikko 4 m3  10:n näppäimistössä on vähemmän
näppäimiä, mutta samat toiminnot kuin IBM PC/AT:n
näppäimistössä.
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Miksi MikroMikko 4 m310:ssä on
käytettävä vain sen omaa MS-DOSia

MikroMikko 4 m310:n MS-DOS on ainoa MS-DOS, jota voi-
daan käyttää MikroMikko 4 m310:ssä. Vaikka MikroMikko 4
m310 onkin täysin IBM PC/AT -yhteensopiva, emme suosittele
PC-DOSin käyttöä siinä.

MikroMikko 4 m310:n MS-DOS
PC-DOS

Sovellusohjelmat ja tiedostot

Kuva 9-1

PC-DOS on lisensoitu käytettäväksi vain IBM-tietokoneessa ja
MikroMikko 4 m310:n MS-DOS vain MikroMikko 4 m310 -tie-
tokoneessa. Vaikka sovellusohjelmia voidaankin käyttää kum-
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massa tahansa, lisenssisopimuksen mukaisesti, käyttöjär-
jestelmiä ei voida vaihtaa (kuva 9-1).

Lisäksi MikroMikko 4 m310:n MS-DOS sisältää seuraavat omi-
naisuudet, joita PC-DOSissa ei ole:

• MikroMikko 4 m310:n MS-DOSin CONFIG-komento
tukee sen omia I/O-laitteita ja mahdollistaa sen kaikkien
laiteominaisuuksien käytön. MikroMikko 4 m310:n lait-
teisto-ominaisuuksia ei voida käyttää PC-DOSin
MODE-komennolla.

• MikroMikko 4 m3  10:n MS-DOS sisältää CONFIG-ko-
mennon, joka näyttää tietokoneeseen liitettyjen I/O-lait-
teiden tilan ja listaa siihen tehtaalla asennetut optiot.

• MikroMikko 4 m310:n MS-DOS sisältää laiteohjain-
tiedoston lowpower.sys. Jos tähän tiedostoon viitataan
config.sys -tiedostossa, tietokone antaa äänimerkin, kun
akku on tyhjenemäisillään.

Näitä ominaisuuksia käsitellään tarkemmin edempänä tässä lu-
vussa.

Ulkoisen näppäimistön käyttö

MikroMikko 4 m3 10 toimii samalla tavoin kuin IBM PC/AT.
Siinä voidaan käyttää joko sen omaa sisäänrakennettua näppäi-
mistöä tai ulkoista IBM-yhteensopivaa näppäimistöä. Matkustet-
taessa tai siirrettäessä tietokone muuten toiseen paikkaan ulkoi-
nen näppäimistö voidaan irrottaa ja käyttää sisäänrakennettua
näppäimistöä. Näin MikroMikko 4 m3 10  on sekä pöytä- että
kannettava tietokone.
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Sisäänrakennettu kiintolevy

MikroMikko 4 m3  10 -tietokoneen sisäänrakennettu kiintolevy
on alustettu MS-DOSia varten, ja  MS-DOS on ladattu sille. Si-
säänrakennetulta levykeasemalta voidaan ladata kiintolevylle
muita ohjelmia. Jos ohjelmat on tallennettu 5 1/4" levykkeille,
niitä voidaan käyttää ulkoisen 5 1/4" levykeaseman avulla.

MikroMikko 4 m310:n näppäimistö

Tilan säästämiseksi ja painon vähentämiseksi MikroMikko 4
m310:n näppäimistössä on vähemmän näppäimiä kuin IBM
PC/AT -yhteensopivassa näppäimistössä. Niinpä joihinkin IBM
PC/AT -toimintoihin käytetään eri näppäimiä MikroMikko 4
m310:ssä.

MikroMikko 4 m310:n näyttö

MikroMikko 4 m310:n näyttö eroaa VGA-yhteensopivasta vä-
rinäytöstä seuraavalla tavalla:

MikroMikko 4 m310:n näytössä tekstiä ja  kuvia ei voida koros-
taa samalla tavoin kuin värinäytössä. Tekstinkäsittelykomen-
nolla lihavoitu teksti näkyy korostuneena värinäytössä, mutta
MikroMikko 4 m3  10:n näytössä se näkyy eri kirjasinlajilla.

Sisäänrakennettu modeemi ja
sarjaportti (RS-232C)

MikroMikko 4 m310:n sisäänrakennettu modeemi (jos se on
asennettu) on MS-DOS-laite C0M1.  Sarjaportti (RS232C) on
MS-DOS-laite COM2. Lisätietoja MS-DOSin laitteista C0M1
ja COM2 on oppaassa MS-DOS Käsikirja.
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MikroMikko 4 m310:n MS-DOSin
erikoisominaisuudet

MikroMikko 4 m310:n MS-DOS on erityisesti MikroMikko 4
m3 10:ä varten laadittu käyttöjäijestelmä. Jos olet tottunut käyt-
tämään PC-DOSia jossakin toisessa tietokoneessa, sinun on ope-
teltava miten MikroMikko 4 m310:n MS-DOSin käyttö eroaa
siitä. Tässä jaksossa käsitellään seuraavia asioita:

• MikroMikko 4 m310:n MS-DOSin ja PC-DOSin komen-
tojen erot

• Erikoistoimenpiteet käytettäessä sisäänrakennettua mo-
deemia

MikroMikko 4 m310:n MS-DOSin ja
PC-DOSin komentojen erot

Useat DOS-komennot sisältävät toimintoja, joita PC-DOSissa ei
ole. Näitä komentoja käsitellään alla.

FC (File Comparison, tiedostojen vertailu)

MikroMikko 4 m310:n MS-DOSin FC-toimintoa käytetään kah-
den tiedoston sisällön vertaamiseen. FC-toimintoa käsitellään
MS-DOS Käsikirjassa.

PC-DOSissa tiedostojen vertailuun käytetään komentoa COMP.
Komento COMP sisältyy myös MikroMikko 4 m310:n 3.3- j a
sitä myöhempiin DOS-versioihin.

FORMAT

MikroMikko 4 m310:n MS-DOSin komento FORMAT on toi-
minnallisesti samanlainen kuin PC-DOSin FORMAT, joka toi-
mitetaan uudempien, 1,44 Mtavun high density 3 1/2" levykkei-
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tä käyttävien IBM-tietokoneiden mukana. Asiasta mainitaan täs-
sä, koska monet MikroMikko 4 m310:n uudet käyttäjät eivät
tunne FORMAT-komennon käyttöä näissä levykeasemissa.

Kun FORMAT-komento annetaan MikroMikko 4 m310:ssä
käytettävälle 3 1/2" high-density -levykeasemalle, levyke aluste-
taan 1,44 Mtavulle. Jollei kyseessä ole high density -levyke, sitä
ei voida luotettavasti alustaa 1,44 Mtavun levykkeeksi. Alustus
saattaa epäonnistua tai pahimmassa tapauksessa se näyttää on-
nistuvan, jolloin saadaan täysin epäluotettava levyke.

Varoitus: Älä alusta levykettä 1 ,44 Mtavun levykkeeksi
jollet ole varma, että se on high density -levyke.
Muuten tietoja saattaa hävitä levykkeeltä
pysyvästi.

High density -levykeasemassa voidaan alustaa myös 720 Kta-
vun double density -levykkeitä, mutta silloin on käytettävä FOR-
MAT-komennon erityismuotoa:

C>format a:/n:9/t:80

MikroMikko 4 m310:n MS-DOS-levykkeellä tai kiintolevyllä
on erityinen komentotiedosto nimeltään formatld.bat. Siinä ovat
double density -alustuksessa tarvittavat valitsimet. Sen ansiosta
voidaan käyttää myös lisävalitsimia (esim. /S) samalla tavoin
kuin normaalissa FORMAT-komennossa. Komentotiedostoa
käytetään kiijoittamalla FORMAT-komennon sijasta komento
FORMATLD.

CONFIG

Alla olevissa esimerkeissä aaltosulut ({ }) merkitsevät, että su-
luissa olevista vaihtoehdoista valitaan yksi. Kahta vaihtoehtoa
erottava pystyviiva ( I ) merkitsee joko/tai valintaa. Hakasulut
([]) merkitsevät, että niiden sisällä oleva vaihtoehto on valinnai-
nen. Kaksi pistettä (..) merkitsee vaihtoehtojonoa (esimerkiksi
"1..6" merkitsee mitä tahansa numeroa väliltä 1-6).
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config modem=[reset][,osoheVaZ<tfin][,onloff]

Komennon avulla voidaan muuttaa sisäänrakennetun mo-
deemin ohjelmistoasetuksia. Modeemi emuloi Hayes
Smartmodemin asetuksia.

Reset-valitsin nollaa modeemin tehtaalla asetettuihin ar-
voihin. Se on kiijoitettava komentoriville yksinään.

Valitsin osoiteValitsin vastaa Hayes Smartmodemin kyt-
kimiä, joita emuloidaan ohjelmallisesti. Se käsittää kuusi
U- tai D-merkkiä (Up tai Down, kytkimen päällä- tai
pois-asento). Esimerkiksi alkuasetus UDDDDU merkit-
see, että kytkimet 1 ja 6 ovat päällä ja  kytkimet 2,3,4 ja 5
pois päältä.

Viimeinen valitsin ohjaa kaiutinta sisäänrakennetun mo-
deemin tehdessä valintaa ja odottaessa liityntää. Oletusar-
vo on kytkee kaiuttimen päälle modeemin valitessa, jol-
loin käyttäjä kuulee mitä puhelinlinjalla tapahtuu. Kai-
utin kytkeytyy aina automaattisesti pois päältä, kun lii-
tyntä on saatu aikaan. Kaiutin voidaan kytkeä kokonaan
pois käyttämällä valitsimen muotoa off.

config cursor=[linelblock]

Komennolla valitaan kohdistimen ulkonäkö. Valitsimella
line (oletusarvo) valitaan lyhyt vaakasuora viivakohdis-
tin. Valitsimella block valitaan täytetty neliökohdistin.

config speed={fastlslow}

Komennolla voidaan valita jompikumpi kahdesta proses-
sorin nopeudesta. Nopeampi, joka on alkuasetus, on 12,5
MHz. Hitaampi nopeus on 6,25 MHz. Jollei joku ohjel-
ma  tunnu toimivan oikein korkeammalla nopeudella, ko-
keile hitaampaa.

Prosessorin nopeutta voidaan vaihtaa myös painamalla
näppäimiä <CTRL-ALT-FN-X> hitaammaksi tai
<CTRL-ALT-FN-T> nopeammaksi.
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config backlite={onloffll...60}

Komennolla voidaan säätää näytön taustavalaistusta. Va-
litsimeksi kirjoitetaan joko on, off tai arvo väliltä 1-60.
Luku väliltä 1-60 määrittelee minuutteina ajan, jonka jär-
jestelmä odottaa viimeisen näppäinpainalluksen jälkeen
ennen taustavalon sammuttamista. Oletusarvo on 2 mi-
nuuttia. Kun taustavalo on poissa päältä, minkä tahansa
näppäimen painaminen sytyttää sen uudelleen. Valitsin
off kytkee taustavalon pois päältä, kunnes annetaan ko-
mento, jossa on valitsin on. On-valitsin kytkee taustava-
lon päälle, kunnes asetusta muutetaan. Tietokone muis-
taa tämän Config-asetuksen, vaikka siitä katkaistaisiin
virta. Arvoa ei siis tarvitse asettaa aina kun tietokone
käynnistetään.

config numpad={on|off}

Komennolla kytketään sisäänrakennetun näppäimistön nu-
meronäppäimistö päälle ja pois. Yleensä sisäänrakennettu nu-
meronäppäimistö kytketään päälle ja pois <NUMLOCK>-
näppäimellä, jotkut sovellukset saattavat kuitenkin virheellisesti
kytkeä näppäimistön Numlock-tilaan. Siinä tapauksessa
voidaan tähän komentoon kiijoittaa määre off, joka kytkee
numeronäppäimistön pois päältä. Numeronäppäimiä voidaan

silti käyttää pitämällä alhaalla <FN>-näppäintä ja painamalla
samanaikaisesti haluttua numeronäppäimistön näppäintä. Nu-
meronäppäimistö kytketään uudelleen päälle valitsimella on.

Jos tietokoneeseen on liitetty ulkoinen numeronäppäimis-
tö, sisäänrakennettu numeronäppäimistö kytkeytyy auto-
maattisesti pois päältä.

config harddisk={onloffll..99}

Komennolla voidaan säädellä kiintolevyn käyttämää virta
määrää. Sen avulla voidaan säästää akun virtaa katkaisemalla
sisäänrakennetun kiintolevyn virta silloin kun levyä ei käytetä.
Oletusarvo on on, mikä merkitsee, että kiintolevy saa jatkuvasti
virtaa. Virta katkaistaan kiijoittamalla valitsimen määreeksi

off. Kiintolevyn virta voidaan määritellä katkeamaan automaat-
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tisesti ilmoittamalla minuuttimäärä (väliltä 1-99), jonka jälkeen
kiintolevyn virta katkeaa, jollei levyä ole tämän ajan kuluessa
käytetty. Virta kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle, kun
levyä taas käytetään.

Kullakin erilaisella kiintolevyllä on eripituinen maksimiaika,
joka voidaan asettaa. Jos asetettu minuuttimäärä on suurempi
kuin sallittu maksimi, aika asettuu maksimiin, ja käyttäjä saa
ilmoituksen, joka ilmoittaa todellisen asetetun minuuttimäärän.

Tätä CONFIG-komennon muotoa ei voida käyttää kaikkien
kiintolevyjen yhteydessä. Tällä hetkellä sitä tukevat NDSCAN-
ohjelman ilmoittamat kiintolevytyypit 5,  6 ja 9. Niiden kaik-
kien maksimiaika on 18 minuuttia.

Varoitus: Tämän CONFIG-komennon muodon on
tarkoitus pidentää akun kestoaikaa. Komentoa ei
siis kannata käyttää, jos tietokonetta käytetään
verkkovirralla. Siinä tapauksessa komento
kuluttaa kiintolevyä tarpeettomasti ja  saattaa
lyhentää sen käyttöikää.

Sisäänrakennettu modeemi

MikroMikko 4 m310:n sisäänrakennettu modeemi mahdollistaa
tiedonsiirron puhelinjärjestelmän kautta. Modeemi toimii 2400
baudin Hayes Smartmodemin tavoin. Siinä on symboliset ohjel-
malliset valitsimet, jotka vastaavat Hayesin kytkimiä. Symboli-
set valitsimet voidaan asettaa vastaamaan mitä tahansa Hayesin
kytkinasetuksia. Modeemissa on myös MNP tason 5 vianetsin-
tä, -korjaus ja tiedontiivistys. Sisäänrakennetusta modeemista
on lisätietoja modeemin käyttöoppaassa.

Jos sovellus vaatii oletusarvoista poikkeavia asetuksia, ne voi-
daan asettaa CONFIG-komennolla. Esimerkiksi seuraava ko-
mento palauttaa modeemin asetukset oletusarvoihin:

config modem=uddddu
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Kirjaimet D ja U vastaavat sanoja "down (alas) ja "up" (ylös), il-
moittaen kytkimen asennon. Sisäänrakennetun modeemin kytki-
met on nyt siis asetettu seuraavasti:

Kytkimet 2,  3,  4 ja 5 ovat ala-asennossa (poissa päältä)

Kytkimet 1 ja  6 ovat yläasennossa (päällä).

Kytkinasetusten merkitykset on lueteltu taulukossa 9-1 .

Taulukko 9-1 Sisäänrakennetun modeemin asetukset

Kytkin

Asento
(Oletusarvot
lihavoitu) Merkitys

1 Ylhäällä
Alhaalla

Modeemi vaatii aktiivisen DTR-signaalin
Modeemi ei vaadi aktiivista DTR-signaalia.

2 Ylhäällä
Alhaalla

Vaste lähetetään englanninkielisenä.
Vaste lähetetään yksittäisinä numeroina.

3 Ylhäällä
Alhaalla

Vastetta ei lähetetä
V aste lähetetään.

4 Ylhäällä
Alhaalla

Merkkien kaiutus komentotilassa.
Kiinteä kantoaalto

5 Ylhäällä
Alhaalla

Automaattinen vastaus ensimmäisellä soitolla.
Ei vastausta

6 Ylhäällä
Alhaalla

Kantoaaltoa seurataan
Kiinteä kantoaalto

7 Ylhäällä Aina ylhäällä

8 Ylhäällä
Alhaalla

Estää komentotunnistuksen.
Sallii komentotunnistuksen.

MS-DOS palauttaa voimaan alkuperäiset (oletus-) asetukset,
kun käyttöjärjestelmä käynnistetään uudelleen (joko painamalla
<CTRL-ALT-DEL> tai kytkemällä tietokone pois päältä ja uu-
delleen päälle).
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Sovellusohjelmien siirtäminen
MikroMikko 4 m3 10 -tietokoneeseen

IBM PC-, ja PC/XT- tai PC/AT-yhteensopivien laitteiden 5 1/4"
levykkeillä olevat ohjelmat voidaan siirtää MikroMikko 4
m310:een käyttämällä lisävarusteena saatavaa ulkoista 5 1/4" le-
vykeasemaa.

Alla oleva kopiosuojattuja ohjelmia koskeva varoitus kannattaa
lukea ennen ohjelmien käyttämistä.

Kopiosuojattuja sovellusohjelmia koskeva varoitus

MikroMikko 4 m310:n kannettavuus pääsee parhaiten oikeuk-
siinsa, kun sovellusohjelmat ja datatiedostot on tallennettu
3 1/2" levykkeille. Näin ohjelmia voidaan käyttää sisäänraken-
netussa levykeasemassa eikä ulkoista levykeasemaa tarvitse kul-
jettaa mukana.

Sovellusohjelma voidaan kopioida 5 1/4" levykkeeltä 3 1/2"
levykkeelle, jollei se ole kopiosuojattu. Kopiosuojatussa ohjel-
massa on koodattu lukitus, joka ei salli kopiointia. Jos ko-
piosuojattu ohjelma yritetään kopioida, tuloksena on virheilmoi-
tus.

Saat selville onko sovellusohjelma kopiosuojattu lukemalla sen
mukana toimitetut asennusohjeet. Jos ohjelma on suojattu, yritä
joko käyttää ohjelmalevykettä 5 1/4" levykeasemasta, kuten alla
esitetään tai ota yhteyttä Nokia Dataan selvittääksesi onko oh-
jelmaa saatavissa 3 1/2" levykkeillä.

MikroMikko 4 m310:n ulkoisen 5 1/4" levykeaseman
käyttö

Alla esitetään miten 5 1/4" levykkeillä olevia IBM PC-, PC/XT-
tai PC/AT-yhteensopivien tietokoneiden sovellusohjelmia käyte-
tään ulkoisesta levykeasemasta. Ohjelmien käyttöön tarvitaan
yksi ulkoinen 5 1/4" levykeasema. Levyasemakin aimetesite-
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tään kuvassa 9-2. (5 1/4" levykeasemalla on oltava oma virtaläh-
teensä.) Myös muita kuin kuvassa olevaa laitteiden ja
levyasemakiijainten yhdistelmää voidaan käyttää.

Kuva 9-2 Ohjelman ajaminen 5 H4 " ulkoisesta levykeasemasta

Sovellusohjelma ajetaan MikroMikko 4 m310.n ulkoisesta
5 1/4" levykeasemasta seuraavasti:

FH Aseta ulkoisen levykeaseman takana olevat kytkimet
asentoon 00 (molemmat ala-asennossa). Näin sen levy-
asemakiijaimeksi tulee A.

Varoitus: Muista katkaista virta sekä ulkoisesta
levykeasemasta että tietokoneesta ennen kuin
asetat kytkimet, muuten laitteisto saattaa
vahingoittua. Lisäksi MS-DOS käyttää uusia
asetuksia vasta kun tietokone on käynnistetty
uudelleen.
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[~2~| T yönnä sovellusohjelman sisältävä levyke ulkoiseen le-
vykeasemaan.

MS-DOS on nyt määrännyt levykeasemille seuraavat lai-
tenimet:
- Ulkoinen levykeasema: A

- Sisäänrakennettu levykeasema: B

- Sisäänrakennettu kiintolevy: C

Varaa valmiiksi 3 1/2" levyke, jos aiot kopioida ohjelma-
tai datatiedostoja sisäänrakennettuun levykeasemaan.

[Ö] Vaihda oletuslevyasemaksi A kirjoittamalla:

C>A:

[4] Näkyviin tulee ulkoista levykeasemaa merkitsevä järjes-
telmäkehote:

A>

Kirjoita komento, jolla tavallisesti käynnistät sovellusohjelman,
ja kokeile ohjelman käyttöä.

Config.sys -tiedoston laatiminen

Tässä jaksossa esitetään config.sys -tiedoston laatiminen COPY-
komennolla.

Toimi seuraavasti:

H Jos tietokoneessa on ennestään tiedosto config.sys, tallen-
na se seuraavasti:

Axrnpy con config.sys config.tmp
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|~2~| Kirjoita alla oleva COPY -komento ja paina sitten <RE-
TURN>.

Axopy con config.sys

Kun komento on annettu, käyttöjäijestelmä sijoittaa kaik-
ki näppäimistöltä kirjoitetut merkit tiedostoon config.sys.

[3] Kirjoita kaikki lauseet, jotka haluat sisällyttää config. sys-
tiedostoon (jäijestelmäkehote ei tule näyttöön vaiheen 2
jälkeen). Paina jokaisen lauseen jälkeen <RETURN>,
myös viimeisen.

Esimerkkejä lauseista:

files = 20
buffers = 15

|~4~| Paina <CTRL-Z> (tai <F6>) ja paina <RETURN>.

Vaihe 4 lopettaa merkkien lisäämisen config.sys -tiedos-
toon, tallentaa tiedoston ja palauttaa näkyviin järjestelmä-
kehotteen.

Kun config.sys -tiedosto on laadittu yllä olevien ohjeiden
mukaan, se voidaan tulostaa näyttöön TYPE-komennol-
la,  jotta sen sisältö voitaisiin tarkastaa.

Huom! Tiedoston config.sys on oltava sen levykkeen tai
kiintolevyn juurihakemistossa, jolta tietokone
käynnistetään. Tietokone on käynnistettävä
uudelleen, jotta config.sys -tiedoston uudet
lauseet tulisivat voimaan.
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Liite A

Mikroprosessorit
80386 CPU, 12,5 MHz
80387 aritmetiikkasuoritin (optio)

Näyttö
VGA 16 harmaan sävyä (LCD)

Muisti _______________
RAM 1 Mtavu vakiona

2, 4 tai 8 M tavua optiona

Modeemi
MNP 2400 baudia (optio) 2400 baudin Hayes Smartmodem -

yhteensopiva, auto-dial, auto- answer.
MNP tason 5 virheentunnistus, -
korjaus ja tiedontiivistys.

Massamuistit
Sisäänrakennettu levykeasema
(vakiona)

Yksi 3 1/2” high density (1,44 Mtavua)
levykeasema sisältyy perus-
konfiguraatioon. Levykeasemassa
voidaan käyttää ja alustaa sekä 1,44
M tavun että 720 Ktavun levykkeitä.

20 Mtavun/40 M tavun kiintolevy

Ulkoinen 5 1/4” levykeasema

Nauhavarmistusasema 40 Mtavua, sisäänrakennetun kiin-
tolevyn varmistukseen.

Liitännät
Sarjaliitäntä RS-232C 9-nastainen, 9600 baudia,

PC/AT -yhteensopiva.
Rinnakkaisliitäntä Centronics, 25-nastainen,

PC/AT -yhteensopiva.
Ulkoisten optioiden liitäntä Ulkoisen levykeaseman ja

nauhavarmistus tusaseman Eitän tä.
Videoliitäntä RGB -liitin, 15-nastainen,

V G A-yhteensopiva.
N äppäimistöliitäntä 5-nastainen DIN-liitäntä IBM

PC/AT-yhteensopivaa näppäimistöä
varten.
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Liite A

Puhelinliitännät (optio) Modulaariset puhelinliitännät sisään-
rakennettua modeemia ja puhelinta
varten.

Muita ominaisuuksia
Näppäimistö 72 näppäintä (aakkosnumeerista),

IBM PC/AT-yhteensopiva.
Normaali kirjoituskonenäppäimistön asettelu.

Kello/kalenteri Sisäänrakennettu litiumparisto.

Virtalähde
S isääntyonnet täv ä/ulkoinen
virtalähde

100-240 VAC, automaattinen tunnistus.

S isääntyennettävä akku Irrotettava ladattava NiCad-akku.

Fvvsiset ominaisuudet
Kotelo Magnesiumia

Paino 5,1 - 6,0 kg kokoonpanosta riippuen.

Korkeus 6,3 cm

Leveys 29 cm (ilman ulostyöntyviä osia)

Pituus 38 cm

Käyttölämpötila +5° - +35° C

Säilytyslämpötila -20° - +65° C

Käyttöympäristön kosteus 20% - 80% tiivistymätön

Säilytysympäristön kosteus 5% - 95%

Iskunkestävyys käytön aikana 5 Gs

Iskunkestävyys kun laitetta ei
käytetä

80 Gs

Tärinänsieto käytön aikana 3-200 Hz, 1,0 G

Tärinänsieto kun laitetta ei
käytetä

3-200 Hz, 1,5 G
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Hakemisto

Aakkosnumeeriset näppäimet 2-8
Akku

lataaminen 4-10
lataaminen virtalähdettä käyttäen 4-5
poistaminen kuljetuksen ajaksi 8-6
sisääntyönnettävä akku 4-3
tyhjeneminen täysin 4-10
työntäminen virtalähteen aukkoon 1-6
ulkoinen akku 4-4

Akkulaturi 4-4
Akun latauksen merkkivalo

latauksen aikana 2-6
Akun säilytyslämpötila

vaikutus akun kestoon 4-10
Akun teho

virran säästäminen kirkkautta säätämällä 1-9
Akun varauksen kesto 4-9

kestoon vaikuttavat tekijät 4-9
näyttötavan merkitys 1-9, 4-9
uudelleenkäynnistyksen merkitys 1-10

Alustus
varoitus 5-6

Aritmetiikkasuoritin
vaikutus akun kestoon 4-9

Auringonvalo 8-4

BACKUP-komento 5-8

C0M1
sisäänrakennetun modeemiin laitenimi 9-6

COM2
saijaportin laitenimi 9-6

COMP-komento
FC-apuohjelma komennon korvaajana 9-7

Config-komento 9-8
kiintolevyn virrankulutuksen ohjaaminen 9-10
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Hakemisto

kohdistimen muuttaminen 9-9
modeemin asetusten muuttaminen 9-9
numeronäppäimistön käyttö / poisto käytöstä 9-10
näytön taustavalon säätäminen 9-10
prosessorin nopeuden muuttaminen 9-9
sarjaportin oletusasetusten muuttaminen 2-14
sis.rakennetun modeemin asetusten muuttaminen ..9-11
sisäänrakennetun modeemin käyttö 3-4

Config.sys-tiedosto 9-15
laatiminen COPY -komennolla 9-15
lowpower.sys-laiteohjain 9-5
tallennuspaikka 9-16

COPY-komento 5-7 - 5-8

D DISKCOPY-komento 5-7
Double Density -levykkeen alustaminen

FORMAT-komennon erikoismuoto 9-8
Double Density -levykkeet

alustus formatld.bat-komentotiedostolla 9-8
ei voida alustaa 1,4 Mtavulle 9-8

E Erikoisnäppäimet 2-9

F FORMAT-komento 5-6, 9-7
erikoismuoto Double Density -levykkeille 9-8

Formatld.bat
720 Ktavun levykkeiden alustuksessa 9-8

H High Density -levykkeet
1,4 Mtavun alustus 9-8

High Density levykkeet . ........
varoitus 9-8

I Iskut ja tärinä
välttäminen 8-4
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Hakemisto

J Jalusta
katselukulman parantaminen 1-5

K Kahva
käyttö jalustana 1-5

Katselukulma
säätäminen 1-5

Kello
ajan asettaminen 8-6

Kiintolevy ......................................................
koko 2-11
käyttöjäijestelmän käynnistyksen oletusasema 1-10
käyttöjärjestelmän lataaminen 1-10
luku/kirjoituspäidenpysähtyminen 5-8
muisti 3-4
tiedostojen lataaminen 9-6
tiedostojen varmuuskopiointi 5-8
vaikutus akun kestoon 4-10
virrankulutuksen ohjaaminen 9-10

Kirjoitin
liittäminen 2-15, 2-16

Kirjoittimen laiteohjaimet 2-15
Kirjoittimen määrittelykytkimet 2-15
Kirjoituskulma

säätäminen 1-5
Kirjoitussuojaus, levykkeiden 5-6
Kirjoi tussuojaussalpa 5-5 - 5-6
Kohdistimenohjausnäppäimet 2-8
Kohdistin

muuttaminen 9-9
Kontrastin säädin 2-4
Kosteus

tietokoneen toimintaolosuhteet 8-4
Kotelon puhdistaminen 4-5
Käyttöjärjestelmä

eivät vaihtokelpoisia 9-4 -9-5
lukujärjestyksen kumoaminen 1-11
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Hakemisto

hakujätjestys 1-10
lataaminen kiintolevyltä 1-10
lataaminen kiintolevyltä oletusarvona .................. 1-10
lataaminen levykkeeltä 1-9
MikroMikko 4 m3 10:n oma 4-10,9-3-9-4
vaikutus akun kestoon 4-9 -4-10

Käyttöjärjestelmän uudelleenkäynnistys
näppäinkäynnistys 1-10
vaikutus akun kestoon 1-10
vaikutus virrankulutukseen 4-10

Käyttöjärjestelmät
eivät vaihtokelpoisia 9-5

L Laajennukset
poistaminen virtalähteen aukosta 2-18

Laajennuskasetti 2-18
Laajennusväylät

liitännät virtalähteen aukossa 2-18
virransyöttö laajennusväyliä käytettäessä 2-18

Laiteohjaimet
lowpower.sys 9-5
rinnakkaiskiijoitin 2-16
sarjakirjokin 2-15
ajettaessa ohjelmia ulkoisesta levykeasemasta 9-14

Levyke
kigoitussuojaussalpa 5-4 - 5-5
tietokonetta siirrettäessä 5-7

Levykeasema
hoito 5-3
kytkinasetukset, kun laitenimenä on A 9-14
liittäminen 6-3
tietojen lataaminen kiintolevylle 9-6
ulkoinen 6-3
ulkoisen levykeaseman virransyöttö 6-3
vaikutus akun kestoaikaan 4-10

Levykeaseman kytkinasetukset
muuttamiseen liittyvä varoitus 9-14
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Hakemisto

Levykkeet
1,4 Mtavun ja 720 Ktavun levykkeiden ero 9-8
alustamiseen liittyvä varoitus 5-6
käsittely 5-6
kirjoitussuojaus 5-6
levykeasemasta poistamiseen liittyvä varoitus 5-5
levykkeiltä vaadittavat ominaisuudet 5-3 - 5-4
nimeäminen 5-7
säilytyslämpötila 5-7
tallennuskapasiteetti 5-3
työntäminen levykeasemaan 5-5
varmuuskopiointi 5-7

Liitäntöjen nimet 2-12
Lowpower.sys 9-5
Lämpötila

akun säilytyslämpötila 4-10
levykkeiden säilytyslämpötila 5-7
tietokoneen käyttölämpötila 8-4
tietokoneen säilytyslämpötila 8-5

M Merkkivalot
akun lataus 2-6
prosessorin nopeus 2-5
ylempi levyasema 2-5

MikroMikko 4 m3 10:n MS-DOS
ominaisuudet, joita PC-DOSissa ei ole 9-5

Modeemi
MS-DOSin laite COM 1 9-6
ohjelmalliset valitsimet 9-11
ulkoisen modeemin liittäminen 2-14

Modeemin kytkinasetukset
emulointi ohjelmallisesti 3-4

MS-DOS
uudelleenkäynnistys 1-10

Määrittelykytkimet
kirjoitin 2-15
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Hakemisto

N Nauha-asema
liittäminen 6-6
osoitevalitsimien asettaminen 6-6

NDSCAN-ohjelma 7-6
Numeronäppäimistö

käyttö kun tietokone ei ole numerotilassa 2-7
käyttöönotto / poistaminen käytöstä 9-10
näppäimet .................. 2-9

Numerotila
käynnistäminen 2-7
lopettaminen 2-7

Näppäimet
aakkosnumeeriset näppäimet 2-8
erikoisnäppäimet 2-9
kohdistimenohjausnäppäimet 2-8
numeronäppäimet 2-9

Näppäimistö
numeronäppäimistö 2-7
toiminta 2-7
ulkoinen näppäimistö 2-13

Näytön puhdistaminen 4-5, 8-5
Näytön salvat

avaaminen 1-7
sijainti 2-3

Näyttö
katselukulman säätäminen 1-5
kontrastin säätäminen 2-4
miten näyttö eroaa VGA-värinäytöstä 9-3, 9-6
puhdistaminen 4-5, 8-5
taustavalon säätäminen 2-5
vaihto sisäänrakennetun ja ulkoisen välillä 2-18

O Ohjelmallisten modeemiasetusten muuttaminen 9-9
Virheet 7-3 - 7-6
Optiot

luettelo 3-3
sisäänrakennetut 3-3
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Hakemisto

virransyöttöoptiot 4-3
Osoitevalitsimet

sisäänrakennettu modeemi 9-12

P Pakkausmateriaalit
säilyttäminen 1-4

Pistorasia-adapteri
maadoitus 8-3

Prosessorin nopeus
merkkivalo 2-5
muuttaminen 2-5,2-10,9-9

Puhelin
liittäminen tietokoneeseen 3-4

Puhelinliitäntä 2-14, 3-4
Pölyinen ympäristö 8-3

R Radiotaajuiset häiriöt 7-7
Rinnakkaiskaapeli 2-16

liittäminen 2-16
Rinnakkaisliitäntä 2-16

liitettynä vain yksi laite kerrallaan 2-16
ulkoisten optioiden liitäntä ei korvaa 2-16

RS-232C-liitäntä 2-14
Röntgensäteet 8-5

S Salasana
asettaminen 1-11

Sarjakaapeli 2-15
liittäminen 2-15

Sarjaliitäntä
vain yksi laite kerrallaan liitettynä 2-14

Savukkeensytyttimen adapterikaapeli
akun käyttö adapterikaapelia käytettäessä 4-12
kuvaus 4-4

Savukkeensytyttimen pistukka
käytettäessä tietokoneen virtalähteenä 4-11

Setpass-komento 1-11
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Hakemisto

Sisäänrakennettu levykeasema
vaikutus akun kestoon 4-10

Sisäänrakennettu numeronäppäimistö
käyttö/poisto käytöstä 9-10

Sisääntyönnettävä akku 4-3
asentaminen 4-8
kuvaus 4-3
latauksen kestoaika 4-6

Sisääntyönnettävä/ulkoinen virtalähde 1-4
käyttö akun lataamiseen 4-5
käyttö sisääntyönnettynä 4-3
käyttö ulkoisena 1-6, 4-3, 4-5
liittäminen 1-6, 1-7

Sovellusohjelmat
käyttö ulkoisesta levykeasemasta 9-14
yhteensopivuus 9-4

Staattinen purkaus 1-9
Suojatut kaapelit 2-13
Sähköisku

varoitus 8-5

T Taustavalo
automaattinen katkaisu 9-10
näytön luettavuuden parantaminen 1-9
säätö 2-5

Taustavalon säädin ; .
sijainti 1-9

Tietokone
saattaminen käyttökuntoon 1-4

Tietokoneen asentaminen 1-4
Tietokoneen puhdistaminen 8-4

varoitus 8-5
Tulenarka ympäristö

välttäminen 8-3
Turvaohjeet 4-4
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Hakemisto

U Ulkoinen akku 4-4
Ulkoinen akkulaturi

kuvaus 4-4
Ulkoinen levykeasema 6-3

osoitevalitsinten asento, kun laitenimi on A 9-14
tiedostojen lataaminen kiintolevylle 9-6
virransyöttö 6-3

Ulkoinen näppäimistö 2-13
Ulkoinen näyttö

näyttötulostuksen ohjaaminen 2-9
Ulkoiset laitteet

virran katkaiseminen ennen liittämistä 1-9
Ulkoisten optioiden liitäntä 2-17

ei voida käyttää rinnakkaisliitännän sijasta 2-17
sijainti 6-3

V Varmuuskopiointi 5-7 - 5-8
Verkkopistokkeen maadoittaminen 1-6
Videoliitäntä

ulkoisen ja sisäänrakennetun näytön vaihto . . . 2-9, 2-18
Virheet

käyttäjävirheet 7-3
Virransyöttöoptiot 4-3
Virtakatkaisin

käyttö uudelleenkäynnistykseen 1-11
poissa päältä tietokonetta siirrettäessä 8-6
sijainti 1-4

Virtalähde
ilmanvaihtoaukot 4-6
käyttö 240 V jännitteellä 4-5, 4-7
käyttö akun lataamiseen 4-5, 4-10
käyttö sisääntyönnettynä 1-4, 1-7
käyttö ulkoisena 1-4, 1-6
liittäminen 1-6

Värikartoitusmuoto
vaihtaminen 2-9
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Hakemisto

Värinäyttö
erot sisäänrakennettuun näyttöön verrattuna .............. 9-6

X XCOPY-komento ............................................................ 5-8

Y Ylemmän levyaseman merkkivalo .................................. 2-5
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