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Johdanto

Laitteisto

Käsittely-yksikkö pohjautuu Intelin 80386SX-mikrosuoritti-
meen. Yksikössä on kiintolevyasema sekä yksi tai kaksi 3,5 tuu-
man levykeasemaa.

Käsittely-yksikköön voidaan liittää erilaisia näyttöjä ja kiijoitti-
mia.

MikroMikkoon voi asentaa myös lisämuistia, tietoliikenne- tai
verkkokortteja.

Ohjelmat

MikroMikko 4TT m326 voi toimia useilla eri käyttöjärjestel-
millä. Tässä käsikiijassa on oletettu, että käytössä on MS-DOS
käyttöjäijestelmä. Siksi jotkut käsikiijan osat eivät ehkä päde
muille käyttöjäijestelmille.

MikroMikko 4TT m326:ssa on sisäänrakennettu asetusvalik-
ko, Setup mode, jossa jäijestelmäparametreja voidaan tarkastel-
la  ja  muuttaa tarvitsematta käyttää jäijestelmälevykettä.

Käsikirjat

Tämä opas, MikroMikko 4TT m326 käsikirja, kertoo MikroMi-
kon kokoamisesta ja käytöstä.

Tietoja käyttöjärjestelmästä löydät asianomaisen käyttöjärjestel-
män oppaasta. MS-DOS User’s Guide kertoo MS-DOSin toi-
minnasta.

Tekniset tiedot käsittely-yksiköstä löytyvät oppaasta Desktop
m326 Technical Manual.

Tämä käsikirja on jaettu kahteen pääosaan: yleiseen osaan, joka
koostuu kolmesta ensimmäisestä luvusta ja O/yeira-luvusta, se-
kä hakuosaan, jossa on tiiviimpää tietoa kokeneille käyttäjille.



Johdanto

Yleinen osa

Laitteisto
Tämä luku kuvaa järjestelmän eri osia: käsittely-yksikköä,
levykeasemaa, kiintolevyä, näppäimistöä ja näyttöä.

Jos ei ole aiempaa kokemusta tietokoneista, tämä luku kan-
nattaa ehdottomasti vilkaista läpi ennen kuin alkaa koota
laitteistoa. Siten saa jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä eri osat
ovat ja mitä ne tekevät.

Käyttöönotto
Ohjeet siitä, miten saat järjestelmän käyttökuntoon.

Käyttö
Ohjeita jäijestelmän käytöstä sekä ennen laitteiston siirtoa
tarvittavista varotoimista.

Ohjeita
Jos järjestelmän käytössä tulee ongelmia, turvaudu tähän
lukuun. Siinä kerrotaan, miten voit selvittää joitakin taval-
lisimpia pulmia omin avuin.

Hakuosa

Ohjeita pääkäyttäjälle
Yhteenveto tämän tietokoneen erikoispiirteistä, kuten tur
vajäijestelmästäjajäijestehnäparametreista.

Setup-tila
T arkka kuvaus järjestelmäparametrien asettamisesta.

Käsittely-yksikkö
Käsittely-yksikön tekniset tiedot ja avaamisohjeet.

Liitteet
Tämä luku on tarkoitettu lisälaitteiden tai sovellus-
ohjelmien mukana tulevien oppaiden ja asennusohjeiden säi-
lyttämistä varten.
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Laitteisto

Käsittely-yksikkö

Käynnistyskytkin
ja merkkivalo

Kiintolevyn
merkkivalo1

Levykeasemat
ylempi A:
alempi B:

Käsittely-yksikkö on MikroMikko 4TT m326 -tietokonejäijes-
teinään tärkein osa. Se on suunniteltu niin pieneksi, että sitä voi
näppärästi pitää työpöydällä.

Käsittely-yksikön sisällä on kiintolevyjä yksi tai kaksi 3 1/2
tuuman levykeasemaa, jotka käyttävät pieniä 1,44 megatavun le-
vykkeitä. Levykeasema on edestä katsoen oikealla. Sen oikealla
puolella on käynnistyskytkin, sen merkkivalo sekä kiintolevyn
merkkivalot.
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Laitteisto

Liitännät

Kotelolukko

Rinnakkaisportti

Sarjaportti 2

Näppäimistön liitin / /

Hiiri portti

Lattanäytön liitin (LDU)

Sarjaportti 1

Käsittely-yksikön takaosassa sijaitsevat laitejohdon liitin, kaksi
saijaliitäntää, rinnakkaisliitäntä (kirjoittimelle), näytön, näppäi-
mistön sekä hiiren liittimet.

Kun kotelo on lukittuna, käsittely-yksikköä ei ole mahdollista
avata tai purkaa.
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Laitteisto

Suoritin

Suoritin eli prosessori on tavallaan tietokoneen "moottori".
MikroMikko 4TT m326:n suorittimena on Intelin 80386SX, jo-
ka toimii 16 MHz:n kellotaajuudella. Tämä tehokas suoritin on
riittävän suorituskykyinen ja nopea useimpiin sovelluksiin.

Muisti

Käyttämäsi ohjelmat ja tiedostot tallennetaan tietokoneen muis-
tiin. Muisti- eli tallennuskapasiteetti ilmoitetaan tavuina. Tavu
on 8 bitin yksikkö, johon voidaan tallentaa yksi merkki (kirjain
tai numero). Yleensä muistin määrä liikkuu kilotavuissa (tuhat
tavua) tai megatavuissa (miljoona tavua).

Normaalisti MikroMikko 4TT m326:n käsittely-yksikössä on
1, 2 tai 4 megatavua työmuistia (RAM, Random Access Memo-
ry).
Koska muistin sisältö häviää virran katketessa, tai kun itse kat-
kaiset laitteistosta virran, tarvitaan muistiyksikköjä, joissa tietoa
voi säilyttää pitkiä aikoja. Tätä varten MikroMikossa on levy-
keasema ja kiintolevy. Näistä kerrotaan tarkemmin seuraavilla
sivuilla.

Muistissa on erityinen pysyvä osa, joka sisältää järjestelmän
käynnistämiseen ja käyttöjärjestelmän lataamiseen tarvittavat
toimenpiteet. Tämä muistin osa on nimeltään BIOS (Basic In-
put/Output System). Myös se muistin osa, johon järjestelmäpa-
rametrit tallennetaan, on pysyvä. Näitä parametreja asetetaan ja
muutetaan Setup-tilassa.
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Laitteisto

Levykkeet ja levykeasemat

Levykeasemaa ja vaihdettavia levykkeitä voidaan käyttää tieto-
jen pitäaikaiseen säilytykseen.

Tässä käsikirjassa kuvataan vain 3,5 tuuman levykkeitä ja
levykeasemia.

Levykkeet

Levyke on magneettioksidilla päällystetty muovikiekko suoja-
kuoren sisässä. Levykeasemassa on luku-kirjoituspää, jolla se
lukee ja kirjoittaa levykkeelle.

3 1/2 tuuman levykkeitä

Kirjoitussuoja

High Density (HD) Double Density (DD)

MikroMikko 4TT m326:ssa voi käyttää kahdenlaisia 3 1/2 tuu-
man levykkeitä: 720 kilotavun (Double Density tai DD) ja 1,44
megatavun (High Density tai HD). HD-levykkeen erottaa siitä,
että sen vasemmassa yläkulmassa on ylimääräinen lovi (pidettä-
essä levykettä kuvan osoittamalla tavalla).

Levyke on kokonaan kovapintaisen muovikotelon sisällä. Le-
vykkeen päällyksessä on aukko luku-kirjoituspäätä varten. Au-
kon päällä on liikkuva metallisuojus, joka peittää aukon, kun le-
vyke ei ole levykeasemassa.
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Laitteisto

Levykkeen magneettikerros on erittäin herkkä. Älä aseta levy-
kettä alttiiksi magneettikentille, auringonvalolle, kosteudelle tai
kuumuudelle. Säilytä levykkeitä säilytyslaatikossa, kun et käytä
niitä.

Levykeasemat

Käsittely-yksikön sisällä on yksi tai kaksi 3 1/2 tuuman levy-
keasemaa. Ne pystyvät käsittelemään sekä 720 kilotavun että
1 ,44 megatavun levykkeitä.

Normaalisti käsittely- yksikössä on vain yksi levykeasema ja sitä
kutsutaan A-asemaksi.

Jos asemia on kaksi, ylempää asemaa kutsutaan A-asemaksi ja
alempaa B-asemaksi.

Levykeasemassa on merkkivalo, joka palaa, kun asema kirjoit-
taa levykkeelle tai lukee siltä.

Levykkeen pohjustaminen

Uudet levykkeet on pohjustettava ennen kuin niille voidaan tal-
lentaa tietoa. Pohjustaminen tapahtuu eri käyttöjäijestelmissä
eri tavalla, ja se on kuvattu kunkin käyttöjärjestelmän oppaassa.

Jos koneesi käyttöjäijestelmä on MS-DOS, lue käyttöoppaan
MS-DOS User’s Guide’n selostus FORMAT-komennon käytös-
tä.

Huom! V ain High Density (HD)-levykkeen voi
pohjustaa 1,44 megatavuiseksi. Ainoastaan
näiden levykkeiden magneettipinta on sopiva
suurta tallennuskapasiteettia varten.



Laitteisto

Levykkeen kirjoitussuojaaminen

Estääksesi levykkeellä olevan tiedon muuttumisen tai vahingoit-
tumisen, voitkiijoitussuojata levykkeesi. Kiijoitussuojaaminen
tarkoittaa, että levykettä voi lukea, mutta sen sisältöä ei voi
muuttaa.

Kiijoitussuojataksesi 3,5 tuuman levykkeen avaa levykkeen reu-
nassa oleva pieni ikkuna. Kun ikkuna on suljettu, levykkeelle
voi kiijoittaa. (DD: edellisen kuvan mukaan oikeanpuolinen ik-
kuna)

Levykkeen asettaminen ja poistaminen

Merkkivalo Poistopainike

31/2  tuuman levykkeen asettaminen levykeasemaan

Aseta levyke levykeasemaan metallisuojus edellä ja nimiteksti
ylöspäin. Klikkaus ilmaisee levykkeen tulleen oikeaan asentoon.

3 1/2 tuuman levykkeen poistaminen levykeasemasta

Poista levyke painamalla levykeaseman painiketta.Levyke pon-
nahtaa näkyviin, ja  voit poistaa sen asemasta.
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Laitteisto

Kun levykkeet eivät ole käytössä, säilytä ne sopivassa levykkei-
den säilytystelineessä.

Huom! Muista aina tyhjentää levykeasema ennen kuin
sammutat käsittely-yksikköä. Älä koskaan poista
levykettä, kun levykeaseman merkkivalo palaa.
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Laitteisto

Kiintolevy

Kiintolevyasema lukee ja kiijoittaa kiintolevyä. Kiintolevyn
tallennuskapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin levykkei-
den. Lisäksi tietokone löytää etsimänsä tiedon kiintolevyltä no-
peammin kuin levykkeeltä. Kiintolevyä kutsutaan myös kovale-
vyksi (hard disk), winchester-levyksi jaumpilevyksi.

Kiintolevyasema on nimensä mukaan kiinteästi käsittely-yksi-
kön sisään asennettu levyasema. Kiintolevyn tallennuskapasitee-
tit ovat 40 tai 70 megatavua.

Kun tietoa luetaan kiintolevyltä, tai kun sille kigoitetaan, kiinto-
levyn merkkivalo palaa.

Huom! Älä koskaan sammuta laitetta merkkivalon
palaessa.
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Laitteisto

Näppäimistö

MikroMikko 4TT m326:n vakionäppäimistö on Nokia 102.
Sen näppäimet on ryhmitelty neljään osaan:

Aakkosnumeeriset näppäimet

Kohdistimenohjausnäppäimet

Numeronäppäimet

Toimintonäppäimet

Lisäksi näppäimistössä on kolme merkkivaloa (5).

El 0 
0 

0
5

2

i - i i



Laitteisto

Aakkosnumeeriset näppäimet

Swedish/Finnish (ruotsalainen/suomalainen) -versio

BACKSPACE

ENTER

SHIFT SHIFT

Aakkosnumeerinen näppäimistö on samanlainen kuin kirjoitus-
koneissa.Tämän osan erikoisnäppäimet on selostettu seuraavilla
sivuilla.
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Laitteisto

t&P*
Luck

Oli
o

Vasemmalla

• Ylintä näppäintä (kahdella nuolella varustettu) kutsutaan
TAB-näppäimeksi. Sen toiminta riippuu kulloinkin käy-
tössä olevasta ohjelmasta.

• Kun haluat kiijoittaa pelkästään isoja kiijaimia, paina
CAPS LOCK -näppäintä. Vastaava merkkivalo syttyy.
Jos haluat kiijoittaa pieniä kiijaimia Caps Lock -tilassa,
paina SHIFT-näppäintä ja haluamaasi kiijainta.

CAPS LOCK -näppäin ei vaikuta numeronäppäimiin ei-
kä erikoismerkkeihin. Ylemmät erikoismerkit saadaan
SHIFT-näppäimen avulla.

• Näppäimistössä on kaksi vaihtonäppäintä (SHIFT). Nii-
den avulla voit kiijoittaa isoja kiijaimia tai ylemmän mer-
kin, jos näppäimeen on sijoitettu kaksi erikoismerkkiä
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Laitteisto

• CTRL- (Control) ja ALT- (Alternate) näppäimet eivät it-
se tuota meikkejä. Ne tuottavat meikkejä tai aiheuttavat
toimintoja vain, kun jotakin muuta näppäintä painetaan
yhtäaikaa.

Joissakin käsikiijoissa pyydetään pitämään alhaalla yhtä
tai kahta näppäintä, esimerkiksi CTRL ja ALT, samalla
kun painat jotain muuta näppäintä (vaikkapa DEL).
Useimmiten tämä osoitetaan ajatusviivalla näppäinten vä-
lissä, esimerkiksi CTRL-ALT-DEL. Muita usein käytet-
tyjä yhdistelmiä ovat CTRL-PAUSEja SHIFT-PRINT
SCREEN.

ALT-näppäintä voi yhdistää myös numeronäppäimis-
töön, jolloin saadaan merkkejä näppäimistön ulkopuolel-
ta. Tämä on selostettu tässä luvussa jaksossa

Numeronäppäimet.
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Laitteisto

Aitoi Ä

Oikealla

• Ylintä harmaata näppäintä (jossa on nuoli) kutsutaan
BACKSPACE ( <—)-näppäimeksi. Sitä voit tavallisesti
käyttää kiijoittamiesi meikkien poistamiseen.

• Isoa näppäintä kutsutaan ENTER-, RETURN-, tai CAR-
RIAGE RETURN (CR) -näppäimeksi. Sitä käytetään
yleensä näppäimistöltä syötetyn komennon päätteeksi.

• Joihinkin näppäimiin on kaiverrettu kolme meikkiä. Kol-
mas meikki on joko näppäimen etureunassa tai näppäin-
hatun oikeassa yläkulmassa.

Tämän kolmannen meikin saa kiijoitettua painamalla
ALT GR -näppäintä (Alternate Graphics) yhdessä halu-
amasi näppäimen kanssa. Esimerkki:

Tämä näppäin antaa yleensä plus-merkin
(+)•
Painamalla SHIFT-näppäintä
saat kysymysmerkin (?).
Painamalla ALT GR -näppäintä
saat kenoviivan (\).
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Laitteisto

• Lisäksi on päällekkäisnäppäimiä, joihin on sijoitettu pai-
no- tai muita kiijainten päälle tulevia meikkejä. Kaikki-
en kirjainten päälle näitä erikoismerkkejä ei voi käyttää.
Kim tarvitset erikoismerkin sisältävän kirjaimen, paina
ensin päällekkäisnäppäintä, sitten aakkosnäppäintä.

Jos esimerkiksi kirjoitat hatun (A), se ei ilmesty näy-
tölle ennen kuin kirjoitat sen alle tulevan kirjaimen
(esim. 6).

Joitakin meikkejä voit kuitenkin käyttää yksinään-
kin. Jos haluat kirjoittaa vain merkin, paina päällek-
käisnäppäintä kahdesti. (Joissakin käyt-
töjärjestelmissä painetaan merkin jälkeen väli-
lyöntinäppäintä.)

Kohdistimenohjausnäppäimet

Kohdistin eli kursori ilmoittaa mihin kohtaan seuraava meikki
tulostuu näytölle. Yleensä se näkyy näytöllä vilkkuvana suora-
kaiteena.

Kohdistinta ohjataan kymmenellä näppäimellä:

• Nuolinäppäimet muodostavat oman kokonaisuutensa.
Yleensä ne siirtävät kohdistinta nuolen osoittamaan suun-
taan: NUOLI VASEMMALLE, NUOLI ALAS, NUOLI
OIKEALLE, NUOLI YLÖS.

• Muita kohdistimenohjausnäppäimiä ovat: alkunäppäin
(HOME), loppunäppäin (END), sivun alkunäppäin (PA-
GE UP) ja sivun loppu -näppäin (PAGE DOWN).

• INSERT- ja DELETE-näppäimet toimivat muokkausnäp-
päiminä.
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Laitteisto

Kohdistimenohjausnäppäinten toiminnot riippuvat kulloinkin
käyttämästäsi ohjelmasta.

Myös INSERT- ja DELETE-näppäinten toiminnot riippuvat kul-
loinkin käyttämästäsi ohjelmasta.

Numeronäppäimet

Tämän näppäimistöosan numerot on sijoitettu kuten laskuko-
neessa, mikä helpottaa pitkien numerosaijojen syöttämistä.

Jos haluat käyttää pelkästään numeronäppäimiä, paina NUM
LOCK -näppäintä. Vastaava merkkivalo syttyy osoittamaan va-
litsemaasi toimintatilaa. Näppäimet 0-9 ja . tai , (desimaalipiste
tai -pilkku) toimivat nyt numeronäppäimistönä. Kun Num Lock
-tila ei ole käytössä, numeronäppäimiin kaiverretut kohdistimen-
siirtotoiminnot toimivat samalla tavalla kuin kohdistimenohjaus-
näppäinten vastaavat toiminnot. Nämä toiminnot eivät ole käy-
tössä Num Lock -tilassa. Kun painat NUM LOCK -näppäintä
uudelleen, kohdistimensiirtotoiminnot palautuvat.

SHIFT -näppäimellä voi vaihdella numeronäppäimistön ja
kohdistimensiirtotoimintojen välillä.

Näppäimiä, joissa on merkit +, -, * ja + (tai /), käytetään yhteen-
vähennys-, kerto- ja  jakolaskumerkkeinä.

Kun olet käyttöjäijestelmässä, numeronäppäimistön ENTER-
näppäin toimii kuten aakkosnumeerisen näppäimistön ENTER-
näppäin.

Yhdistämällä ALT-näppäintä ja numeronäppäimistöä saadaan
joitakin erikoismerkkejä. Pitämällä ALT-näppäintä alas painet-
tuna samalla kun kirjoitat merkin ASCII-koodin numeronäppäi-
mistöllä, saat kaikki tietokoneesi sisältämät merkit. Tämä toi-
minto voi olla erilainen eri käyttöjärjestelmissä. Liitteestä M er-
kit löydät luettelon saatavista merkeistä.
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Laitteisto

Toimintonäppäimet

Varsinaisia toimintonäppäimiä ovat näppäimet F1-F12. Lisäksi
tässä kappaleessa kuvataan seuraavat näppäimet: ESCAPE
(ESC), PRINT SCREEN/ SYSTEM REQUEST (PRINT
SCREEN/SYS RQ), SCROLL LOCK ja PAUSE/BREAK.

ESC- ja F1-F12 -näppäinten toiminnot määräytyvät kulloinkin
käyttämäsi ohjelman mukaan. Katso tarkemmat tiedot kyseisen
ohjelman tai käyttöjärjestelmän oppaasta.

Painamalla PRINT SCREEN -näppäintä saat näy-
tön sisällön tulostumaan paperille (mikäli kirjoitti-
mesi on kytkettynä ja  on-line -tilassa). Tämä tapah-
tuu kuitenkin vain, jos tominto on määritelty käyttä-
määsi ohjelmaan.

Print
Scrn

|| SysRq

Painamalla yhtäaikaa ALT- ja PRINT SCREEN -
näppäimiä saat aikaan System Request -toiminnon.
Sen vaikutus vaihtelee käyttämäsi ohjelman mu-
kaan. Useimmiten sillä ei ole mitään vaikutusta.

SCROLL LOCK -näppäimellä voit estää tai sallia
näytön vierittämisen, jos toiminto on määritelty
käyttämääsi ohjelmaan. Kun järjestelmä on Scroll
Lock -tilassa, vastaava näppäimistön merkkivalo pa-
laa.

Scroll
Lock

tzz

PAUSE-näppäimen aiheuttama toiminto riippuu
käytössä olevasta käyttöjärjestelmästä. Yleensä sitä
käytetään pysäyttämään tilapäisesti tulostus näytöl-
le. Tulostus jatkuu, kun painat jotain näppäintä.

PAUSE-näppäimen etuosaan on kaiverrettu teksti
"Break". Kun käyttöjärjestelmä ohjaa toimintaa,
voit keskeyttää komennon suorituksen painamalla
BREAK-näppäintä yhtäaikaa CTRL-näppäimen
kanssa. Tämä nk. Ctrl-Break -toiminto kuvataan tar-
kemmin MS-DOSin käsikirjassa.

Pause

Break
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Merkkivalot

Näppäimistön oikeassa yläkulmassa on kolme merkkivaloa:
Num Lock, Caps Lock ja Scroll Lock. Ne osoittavat valittuja toi-
mintatiloja.

Merkkivalo syttyy, kun painat vastaavaa näppäintä, ja sammuu
kun painat näppäintä uudelleen. Tietokone voi myös itse hallita
näitä merkkivaloja. Useissa käyttöjärjestelmissä Num Lock -va-
lo syttyy automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.

Caps Lock

Kun Caps Lock -tila on päällä, kaikki kirjaimet tulostuvat ISOI-
NA KIRJAIMINA. Jos haluat kirjoittaa pieniä kirjaimia tässä ti-
lassa, käytä SHIFT -näppäintä.

Num Lock

Kun Num Lock -tila on päällä, numeronäppäimet 0-9 ja  desimaa-
lipiste näppäimistön oikeassa laidassa toimivat numeronäppäi-
mistönä. Num Lock -tilan ollessa pois päältä, ko. näppäimet siir-
tävät kohdistinta.

Scroll Lock

Scroll Lock -tilan vaikutus riippuu käytettävästä sovellusohjel-
masta.
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Näytöt

Nokia Datan tuotevalikoimassa on erilaisia mustavalko- ja
värinäyttöjä, jotka sopivat käytettäväksi MikroMikon kanssa.
Tässä kappaleessa esitellään värinäyttö DU 146, värinäyttö
CDU 14A, musta/valkonäyttö DU 151 ja LDU 11 A lattanäyttö.

Värinäyttö DU 146

Värinäyttö DU 146 on 14 tuuman täysikuvainen (overscan)
VGA-näyttö. Tekstiä näyttöön mahtuu 25 riviä kerrallaan. Teks-
tirivin pituus on 80 meikkiä. VGA-näytönohjaimessa on useita
eri erotuskykyjä, mm. CGA-, Hercules-, EGA- ja kaikki stand-
ardit VGA-tilat sekä laajennettu VGA.

Kirkkauden ja kontrastin säätimet ovat näytön oikeassa ala-
reunassa. Virtakytkin on myös oikeassa alareunassa.

Värinäyttö CDU 14A

Värinäyttö CDU 14A on 14 tuuman VGA-näyttö. Tekstiä näyt-
töön mahtuu 25 riviä kerrallaan. Tekstirivin pituus on 80 merk-
kiä. VGA-näytönohjaimessa on useita eri erotuskykyjä, mm.
CGA-, Hercules-, EGA-}%. kaikki standardit VGA-tilat.

Kirkkauden (ylempi) ja kontrastin säätimet ovat näytön oikealla
sivulla. Virtakytkin on oikeassa alareunassa.

Musta/valkonäyttö DU 151

Musta/valkonäyttö DU 151 on 15 tuuman täysikuvainen (overs-
can) VGA-näyttö. Tekstiä näyttöön mahtuu 25 riviä kerrallaan.
Tekstirivin pituus on 80 meikkiä. VGA-näytönohjaimessa on
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useita eri erotuskykyjä, mm. CGA-, Hercules-, EGA- ja kaikki
standardi VGA-tilat sekä laajennettu VGA.

Kirkkauden ja kontrastin säätimet ovat näytön oikeassa ala-
reunassa, kuten myös virtakytkin.

LDU 11 A lattanäyttö

LDU HA näyttö perustuu 1 1 tuumaiseen nestekidenäyttöön.
Näyttö käsittelee VGA-tyyppistä tekstiä ja grafiikkaa. Tekstiä
näyttöön mahtuu 25 riviä kerrallaan. Tekstirivin pituus on 80
merkkiä. Näytössä on useita eri erotuskykyjä, mm. CGA-,
EGA- ja kaikki standardit VGA-tilat.

Kirkkauden (ylempi) ja kontrastin säätimet ovat näytön oikealla
puolella. Näyttö käynnistetään käsittely-yksiköstä.
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Käyttöönotto

Yleistä

Tämä luku opastaa järjestelmän käyttöönotossa. Tässä kuvataan
käsittely-yksikön, näppäimistön ja näytön käyttöönotto. Jos
kokoonpanossa on lisäyksiköitä, tutustu näiden yksiköiden mu-
kana tuleviin erillisiin kokoonpano-ohjeisiin. Voit koota nämä
ohjeet tässä käsikirjassa niille varattuun Liitteet-kohtaan.

Kannattaa ensin lukea koko luku läpi, ennen kuin alkaa koota
laitteistoa ja asentaa käyttöjärjestelmää. Jos sinulla ei ole aikai-
sempaa kokemusta tietokoneista, lue myös edellinen luku, joka
kertoo laitteistosta.

Varotoimet

Oman turvallisuutesi tähden ja laitteiston vahingoittumisen vält-
tämiseksi on erittäin tärkeää, että seuraat annettuja ohjeita
huolellisesti.

Virtajohdoissa on vaarallinen jännite. Käsittely- yksikkö ja
oheislaitteet on aina kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Kun
kytket tai irroitat johtoja, varmista, että laitteista on katkaistu
virta.

Käsittely-yksikköä, jossa on kiintolevy, pitää käsitellä varoen,
jottei levyä ja  luku-kirjoituspäätä vahingoiteta. Käsittely-yksik-
köä ei saa pudottaa eikä kolauttaa.

Koska käsittely-yksikön etuosassa oleva käynnistyskytkin ei kat-
kaise kaikkea sähkövirtaa laitteesta, käytetään laitejohtoa verk-
kojännitteen katkaisuun. Irroita siis laitejohto aina, jos avaat tai
korjaat laitetta.
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Käyttöympäristö

Jollei toisin mainita, kaikki laitteet on tarkoitettu normaalia toi-
mistoympäristöä varten. Asennuksessa on huomioitava laittei-
den jäähdytysihnan saanti ja kierto.

Sallittu käyttölämpötila on +10 - +40 Celsius-astetta. Käyttöym-
päristön suhteellinen sallittu kosteus on 20-85 %.

Järjestelmää siirrettäessä kylminä vuodenaikoina on huomioita-
va, että suurin sallittu lämpötilan muutos tuntia kohti on 20 Cel-
sius-astetta.

Lattanäyttö vahingoittuu alle -20 Celsius-asteen lämpötilassa.

Pakkauksen on annettava seistä vähintään 12 tuntia yli +10 Cel-
sisus-asteen lämpötilassa ennen purkamista.
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Käyttöönotto

Pakkauksen purkaminen

Pura käsittely-yksikkö ja muut laitteiston osat pakkauksesta.
Käsittele laitteita varoen.

Järjestelmää siirrettäessä kylminä vuodenaikoina on huomioi-
tava, että suurin sallittu lämpötilan muutos tuntia kohti on 20
Celsius-astetta. Anna siis talviaikana pakkauksen lämmetä sisä-
tiloissa riittävästi ennen avaamista.
Pakkauksen on annettava seistä vähintään 12  tuntia yli +10 Cel-
sius-asteen lämpötilassa ennen purkamista.

Pakkaus kannattaa säästää tulevaa käyttöä varten.

Toimitukseen kuuluvat seuraavat yksiköt:

• MikroMikko 4TT m326:n käsittely-yksikkö
Käsittely-yksikön mukana kaksi kotelolukon avainta

• Näppäimistö

• Näyttö sekä kaapeli, jolla näyttö yhdistetään käsittely-
yksikköön

• Laitejohdot käsittely- yksikköön ja näyttöön (laitejohtoa
ei tarvita LDU 1 IA  lattanäyttöön)

• Käyttöjärjestelmän levykkeet ja käsikirjat

Setup-tilan parametrit tulisi kirjoittaa muistiin lomakkeelle, joka
on valmiina tätä tarkoitusta varten osassa Liitteet.
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Liittäminen

Ennen kuin teet mitään liitäntöjä, varmista, että kaikki laitteet
on kytketty pois päältä.

Suorita liitännät viereisellä sivulla olevan piirroksen mukaisesti.

Näppäimistö

Liitä näppäimistö käsittely-yksikköön piirroksen mukaisesti.

Jos sinulla on hiiri, liitä se hiiri-liittimeen.

Näyttö

Jos sinulla on LDU 1 IA  lattanäyttö, liitä se LDU-liittimeen. Jos
sinulla on toisentyyppinen näyttö, esim. DU 146, liitä se CRT-
liittimeen.

Lisäyksiköt

Lisäyksiköt, kuten kiijoittimet, pitää liittää jäijestelmään niiden
mukana tulevien ohjeiden mukaisesti.

Saijaliittimiä on kaksi (C0M1, COM2) ja rinnakkaisliittimiä yk-
si (LPT1).

Virta

Oman turvallisuutesi tähden yksiköt on aina liitettävä maadoitet-
tuun pistorasiaan mahdollisen sähköiskun välttämiseksi.

Irrotettavat laitejohdot täytyy liittää ensin yksiköihin ja vasta sit-
ten pistorasiaan.
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Käyttöönotto

Järjestelmän käynnistäminen

Kun yksiköt on liitetty toisiinsa, on tarkistettava jäijestelmäpara-
metrit.

Varmista, että kaikki laitteet on kytketty pois päältä.

Mikäli näytöllä on oma virtakytkin, paina se päälle.

Käynnistä käsittely-yksikkö painamalla edessä olevaa
käynnistyskytkintä.

[4] Käsittely-yksikkö suorittaa nyt automaattisen käynnistys-
testin tarkistaakseen, että järjestelmä toimii moitteet-
tomasti.

• Jos laitteisto antaa vain yhden lyhyen äänimerkin, se toi-
mii asianmukaisesti.

• Kaksi äänimerkkiä ja näytölle ilmestyvä virheilmoitus
osoittaa, että käynnistystesti on löytänyt virheen. Tässä
vaiheessa virheilmoituksen voi jättää huomiotta.

• Jos laitteisto antaa neljästä tai kahdeksasta lyhyestä piip-
pauksesta koostuvan äänimerkin, käynnistystesti on löy-
tänyt vakavan vian. Kytke kaikki laitteet pois päältä,
tarkista liitännät ja yritä uudelleen. Ohje itä-luvun kappa-
le Käynnistystesti antaa lisätietoja. Jos vika ei häviä, ota
yhteyttä Nokia Datan huoltoon.

[5] Kun näyttö on lämmennyt, säädä näyttö sopivaksi silmil-
lesi. Lisätietoja löydät edellisen luvun kohdasta Näytöt.

|~6] Pidä CTRL- ja ALT-näppäimiä alhaalla ja  paina samalla
DEL-näppäintä. Kun näyttö tyhjenee, paina heti nume-
ronäppäinten nolla-näppäintä, eli INSERT-näppäintäja
pidä se alhaalla. Hetken kuluttua kuvaruudulle ilmestyy
Setup Mode -näyttö.

Rl
 R

l 
Rl
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Käyttöönotto

Setup-tila
Enhanced Secu r i t y  I n fo rma t i on  03/01x89 15 :00 :00

Set  da te
Set  t ime

Floppy d r i ue  O: 3 .5 ”  1 .44  MB
Floppy d r i ue  1 :  None

Hard d i sk  O: None o r  non-ST5O6
Hard d i sk  1: None or  non-ST5O6

Local  base memory: 640 kB
Local  extended memory: 3072 kB ;
Local  expanded memory: None

Use cursor  keys to  moue, <Enter> to  se lec t ,  <Esc> to  qu i t

Kuvaruudulla näkyy joukko järjestelmäparametrejä.

Jos haluat vaihtaa parametriä, käytä nuolinäppäimiä siirtyäksesi
kentästä toiseen. Katso allaolevista ohjeista, kuinka oikeat arvot
asetetaan.
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Käyttöönotto

Set Date

Tässä kentässä asetetaan päivämäärä. Nykyinen päiväys näkyy
näytön oikeassa yläreunassa yhdessä kellonajan kanssa. Päiväys
on esitetty amerikkalaisessa muodossa kuukausi/päivä/vuosi.

Kun ryhdyt asettamaan päivämäärää, paina ensin ENTER-näp-
päintä. Syötä päivämäärä numeroin jäijestyksessä kuukausi/päi-
vä/vuosi. Paina lopuksi uudelleen ENTER-näppäintä.

Esimerkki: jos tänään olisi maaliskuun 30. päivä 1989, kirjoittai-
sit 03/30/89

Voit erottaa kuukauden, päivän ja vuoden toisistaan pisteellä (.),
vinoviivalla (/) tai väliviivalla (-). Vuosien 80-99 oletetaan auto-
maattisesti olevan 1900-luvulla ja vuosien 00-79 2000-luvulla.

Set Time

Tässä kentässä asetetaan kellonaika. Kellonaika esitetään 24-
tuntisella kellolla muodossa tunnit-minuutit-sekunnit.

Kun ryhdyt asettamaan kellonaikaa, paina ensin ENTER-näp-
päintä. Syötä oikea kellonaika jäijestyksessä tunnit-minuutit-se-
kunnit. Sekunteja ei välttämättä tarvitse ilmoittaa. Paina lopuksi
ENTER-näppäintä.

Esimerkki: jos kello olisi tasan 13.00, kirjoittaisit 13:00:00.

Huomaa, että järjestelmän kellonaika asetetaan uudelleen juuri
sillä hetkellä, kun painat ENTER-näppäintä toisen kerran.

Voit erottaa yksiköt toisistaan kaksoispisteellä (:) tai pisteellä (.).
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Floppy drive 0,1

Näissä kentissä määritellään levykeasemien tyyppi. A-levy-
keaseman numero on Oja B-levykeaseman 1.

Jos haluat muuttaa arvoja, paina ENTER-näppäintä kyseisessä
kentässä ja valitse sitten nuolinäppäimillä oikea vaihtoehto näy-
tölle ilmestyvästä listasta. Paina lopuksi uudelleen ENTER-näp-
päintä tallettaaksesi uuden arvon.

Vakiolevykeasemana (A) on 3 1/2 tuuman 1,44 megatavun ase-
ma. Kentän Floppy Disk 0 oletusarvoa 3.5" 1.44 MB ei siis
yleensä tarvitse muuttaa.

Jos laitteessa ei ole toista levykeasemaa, kentän Floppy Disk 1
arvon on oltava None.

Hard Disk 0,1

Jos haluat muuttaa arvoja, paina ENTER-näppäintä kyseisessä
kentässä ja valitse sitten nuolinäppäimillä oikea vaihtoehto
kuvaruudulle ilmestyvästä listasta. Paina lopuksi uudelleen EN-
TER-näppäintä.

MikroMikko 4TT m326:ssa on useimmiten SCSI-tyyppinen
kiintolevyasema, jolloin tämän parametrin arvo on joko None
tai Non ST-506. Tässä tapauksessa jäijestelmä lukee kiintole-
vyltä, mitä tyyppiä se on.

Jos käytössä on ST-506- tyyppinen kiintolevy, sen tyyppi näkyy
laitteen vasemmasta alakulmasta vedettävästä koodi/sarjanume-
rokilvestä.

Koska käsittely-yksikössä ei ole toista kiintolevyä, kentän Hard
Disk 1 arvon pitää olla None tai Non ST-506.
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Local Base Memory

Perusmuistin (jota MS-DOS yleensä käyttää) koko on aina 640
kilotavua.

Local Extended Memory

Tämän kentän arvo riippuu prosessorikortille asennetun lisä-
muistin määrästä. Useimmiten laitteet toimitetaan 4 megatavun
(4096 kilotavun) muistilla, joka jakautuu 640 kilotavun perus-
muistiin, 384 kilotavun shadow-muistiin ja 3072 kilotavun lisä-
muistiin prosessorikortilla. Lisämuistia voidaan laajentaa muisti-
piirien ja -korttien avulla.

Tätä parametriä ei voi muuttaa. Se päivittyy automaattisesti,
kun prosessorikortilla olevaa muistia muutetaan.

Huom! Yksi megatavu on 1024 kilotavua.

Local Expanded Memory

Tämä parametri varaa osan lisämuistista ohjelmille, jotka toimi-
vat EMS-periaatteella (expanded memory specification). Voit
tässä vaiheessa jättää kentän vakioarvoksi None. Lisätietoja löy-
dät kyseisten ohjelmien käyttöohjeista.
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Setup-tilasta poistuminen

Tärkeää:
Jos olet muuttanut arvoja, paina ESC-näppäintä siirtyäksesi
yläriville.

Kun kohdistinkenttä on ylärivillä, paina ESC-näppäintä kerran.
Allaoleva valikko ilmestyy näytölle.

Bas i c  Enhanced Secu r i t y  I n fo rma t i on 03/01/89 15 :00 :00

Set  da te
Se t  t ime

F loppy  d r i ue  0 :  3 .5 ”  1 .44  MB
F loppy  d r i ue  1 :  None

updat ing

Loca l  base memory: 640 kB
Loca l  ex tended  memory: 3072 kB
Loca l  expanded memory: None

Use cursor  keys  t o  moue, <En te r>  to  se lec t ,  <Esc> t o  qu i t

a. T allettaaksesi muutokset, valitse nuolinäppäimillä vaih-
toehto Update CMOS memory and exit ja  paina sitten
ENTER-näppäintä. Tämä tallettaa muutetut parametrit.

b. Jos haluat lopettaa Setup-toiminnon tallettamatta muutta-
miasi parametrejä, paina ENTER-näppäintä poistuaksesi
valikosta.
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Käyttöjärjestelmän
asentaminen

Tavallisesti käyttöjärjestelmä on jo asennettu kiintolevylle. Täs-
sä tapauksessa käyttöjärjestelmän tulisi käynnistyä normaalisti
poistuessasi Setup-tilasta.

Muussa tapauksessa näyttöön ilmestyy seuraava ilmoitus:

Non System Disk or Disk Error
Replace and strike any key when ready. . .

Jos näin tapahtuu, joudut itse asentamaan käyttöjärjestelmän le-
vykkeeltä.

Seuraa käyttöjärjestelmän mukana tulevia ohjeita. MS-DOSin
asentaminen on selostettu MS-DOSin käsikirjassa.
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Sovellusohjelmien
asentaminen

Sovellusohjelmat toimitetaan levykkeellä. Asentaessasi ohjel-
man (eli kopioidessasi sen kiintolevylle), seuraa ohjelman muka-
na tulevia asennusohjeita.

Jos sovellusohjelma on kopiosuojattu ns. avainlevykkeellä, jou-
dut mahdollisesti alentamaan kellotaajuutta Setup-tilassa ennen
ohjelman asentamista kiintolevylle.

Menettele näin:

M Kytke virta laitteisiin.

[2]  Paina CTRL-ALT-DEL. Kun jäijestelmä käynnistyy uu-
delleen, pidä numeronäppäimistön nolla-näppäin eli INS-
näppäin alhaalla. Hetkisen kuluttua näyttöön ilmestyy
Setup-valikko.

Enhanced Secu r i t y  I n fo rma t i on  03/01/89 15 :00 :00Bas i c

Set da te
Set t ime

Floppy d r i ue  O: 3 .5 ”  1 .44  MB
Floppy d r i ue  1: None

Hard d i sk  O: None o r  non-ST5O6
Hard d i sk  1: None or  non-ST5O6

Local  base memory: 640 kB
Local  extended memory: 3072 kB
Local  expanded memory: None

Use cursor  keys to  move, <Enter> to  se lec t ,  <Esc> to  qu i t
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[3] Siirry nuolinäppäimellä Enhanced-valikkoon.

Secur i ty  Information 03/01/88 15:00:00Enhanced

CPU speed: Normal Ser ia l  po r t :  Auto
Pa ra l l e l  po r t :  Auto

Shadow opt ion  PROMs: Enabled Floppy con t ro l l e r :  Enabled

Startup NumLock: Disabled Seruer mode: Disabled

Keyboard: I ns ta l l ed

Reset key: None

Use cursor keys to moue, <Enter> to se lec t ,  <Esc> to qu i t

[4] Parametrin CPU speed -arvoksi pitäisi vaihtaa Auto. Pai-
na ensin kahdesti ENTER ja valitse sitten nuolinäppäi-
millä arvo Auto. Paina lopuksi uudelleen
ENTER-näppäintä.

[~5~] Paina ESC-näppäintä ja valitse sitten vaihtoehto Update
CMOS memory. Näin uusi parametri on tallennettu.

Nyt voit asentaa sovelluksen sen mukana tulleita asennusohjeita
seuraten. Kun olet saanut ohjelman asennettua, voit asettaa kel-
lotaajuuden takaisin arvoon Normal ylläolevalla tavalla.
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Järjestelmän käyttäminen

Yleistä

Tässä luvussa kuvataan jäijestelmän käyttämiseen liittyviä asioi-
ta. Seuraa annettuja ohjeita tarkasti.

Luvun lopussa on myös ohjeet laitteiston siirtämiseksi.
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Käynnistäminen

[T| Jos näytöllä on käynnistyskytkin, paina sitä kytkeäksesi
virta näyttöön.

|~2| Jos sinulla on kiijoitin tai muita lisälaitteita, ne voi kyt-
keä päälle tässä vaiheessa. Mahdolliset erikoistoimenpi-
teet lisälaitteiden käynnistyksen yhteydessä selviävät
kunkin laitteen käyttöohjeista.

[3] Paina käsittely-yksikön etupaneelin käynnistyskytkintä.
Käsittely-yksikkö käynnistyy.

Käynnistyskytkimen alapuolella oleva merkkivalo palaa, kun
virta on päällä.
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Käynnistystesti

Kun käynnistät tietokoneen, se alkaa välittömästi suorittaa pysy-
västi muistiin tallennettua testiohjelmaa, käynnistystestiä. Tes-
tin tarkoitus on varmistaa laitteiston toimintakunto. Jos laitteisto
on kunnossa, kuulet yhden pitkän äänimerkin.

Kun näyttö on lämmennyt, ruudulla näkyy seuraavanlaista teks-
tiä;

ROM BIOS #8 Varsien x.xx
Copyright Nokia Data Systems 1988,89

640 KB Base memory
3072 KB Extra memory

Ruudulla näkyvien numeroiden (ylläolevassa esimerkissä 640 ja
3072) tulisi olla samat kuin Setup-tilassa määritellyt muistikoot.
Näyttöön tulostuu vain extended-muisti.

Äänimerkit ja virheilmoitukset

Jos käynnistystesti löytää virheen, se voi ilmoittaa siitä kahdella
tavalla:

• neljän tai kahdeksan äänimerkin sarja heti käsittely-yksi-
kön käynnistämisen jälkeen

• kaksi pitkää äänimerkkiä ja virheilmoitus heti näytön
lämmettyä

Jos näin käy, katso kappaletta Käynnistystestinvirheilmoitukset
luvussa Ohjeita.
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Salasanat

Salasanoja voidaan käyttää rajoittamaan tietokoneen käyttöoi-
keutta. Salasanoja on kahden tasoisia: käyttäjätunnus ja järjes-
telmätunnus. Jälkimmäinen on tarkoitettu järjestelmän vastuu-
henkilön käyttöön. Mikäli jäijestelmätunnus on määritelty, tieto-
konetta ei voi käynnistää ilman salasanaa, jos levykeasemassa
on levyke.

Jos tietokoneelle on määritelty käyttäjätunnus, seuraava teksti il-
mestyy näytölle käynnistyksen yhteydessä:

Password:

Kirjoita salasanasi ja  paina ENTER. Jos kirjoitat salasanan vää-
rin, ilmestyy teksti ’wrong password’ . Tästä selviät kirjoitta-
malla salasanan uudelleen oikein.

Jos unohdat salasanasi, talkista se jäijestehnän vastuuhenkilöl-
tä, jonka tulisi pitää listaa kaikista salasanoista.

Huom! Jos jäijestelmätunnus on määritelty, tietokonetta
ei voi käynnistää ilman salasanaa, kun
levykeasemassa on levyke. Tässä tapauksessa
näytölle tulee teksti ’System password:’;

jäijestehnä ei käynnisty ennen kuin
jäijestelmätunnus on syötetty.

Mikäli et tiedä jäijestelmätunnusta ja  yrität
vahingossa käynnistää tietokoneen, kun
levykeasema ei ole tyhjä, selviät tilanteesta
poistamalla levykkeen ja painamalla
CTRL-ALT-DEL. Jos annat väärän salasanan
kolme kertaa peräkkäin, näytölle ilmestyy teksti
' Failed three times, system halted' .

Jäijestehnän saa käynnistettyä uudelleen
käyttämällä Hard reset-toimintoa (selitetään
myöhemmin tässä luvussa).
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Käyttöjärjestelmän
käynnistäminen

Käynnistämisen ja käynnistystestin jälkeen, tietokone lataa käyt-
töjärjestelmän. (Uudelleenkäynnistys on selitetty seuraavassa
jaksossa.)

Käyttöjäijestelmän lataaminen alkaa, kun mahdollinen salasana
on annettu.

a. Jos A-asema on tyhjä, käyttöjäijestelmä ladataan
kiintolevyltä.

b. Jos A-asemassa on jäijestehnälevyke, käyttöjäijestelmä
ladataan levykkeeltä. Jäijestehnälevyke on mikä tahansa
levyke, jolla jäijestelmä voidaan käynnistää, esimerkiksi
MS-DOSin käyttöjäijestelmälevyke, tai jokin muu ohjel-
malevyke, joka sisältää tarpeelliset käyttöjärjes-
telmätiedostot.

c. Jos A-asemassa oleva levyke ei sisällä tarpeellisia tiedos-
toja, näytölle tulee virheilmoitus:

Non -System Disk or Disk Error
Replace and strike any key when ready

Nyt sinulla on kaksi toimintavaihtoehtoa:

• korvaa A-asemassa oleva levyke käyttöjäijestelmälevyk-
keellä ja paina jotakin näppäintä, jolloin käyttöjäijestel-
mä käynnistyy tältä levykkeeltä.

• jos käyttöjäijestelmä on asennettu kiintolevylle, riittää,
että otat levykkeen A- asemasta ja painat jotakin näppäin-
tä. Tällöin käyttöjäijestelmä käynnistyy kiintolevyltä.



Järjestelmän käyttäminen

Käyttöjärjestelmän käynnistäminen
kiintolevyltä

Jos käyttöjäijestehnä on asennettu kiintolevylle ja A-asema on
tyhjä, käyttöjäijestehnä käynnistyy automaattisesti kiintolevyn
C-asemasta, kun käynnistät laitteen ja annat oikean salasanan.

Käyttöjärjestelmän käynnistäminen
levykkeeltä

Jos jostakin syystä haluat käynnistää käyttöjäijestelmän levyk-
keeltä, on jäijestehnälevyke laitettava A-asemaan ennen käsitte-
ly-yksikön käynnistämistä. Jos näin ei tehdä, tietokone lataa
käyttöjäijestelmän kiintolevyltä. Siinä tapauksessa joudut käyn-
nistämään jäijestelmän uudelleen, jotta käyttöjäijestehnä latau-
tuisi levykkeeltä.

Mikäli jäijestelmätunnus on määritelty, käyttöjäijestehnä käyn-
nistyy levykkeeltä vasta sitten, kun oikea salasana on annettu
kohdassa "System password".
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Uudelleenkäynnistäminen

Huom! Jos joudut käynnistämään käyttöjärjestelmän
uudelleen kesken työskentelyn, kaikki se
tietokoneen työmuistissa oleva tieto, jota ei ole
tallennettu kiintolevylle tai levykkeelle, häviää.
Ohjelmista tulisi siksi aina poistua käyttöohjeissa
neuvotulla tavalla.

Käyttöjärjestelmän
uudelleenkäynnistäminen (Soft reset)

Käyttöjärjestelmän uudelleenkäynnistäminen lopettaa kaikki
jäijestelmässä käynnissä olevat toiminnot ja lataa käyttöjäijestel-
män uudelleen.

Käyttöjärjestelmä uudelleenkäynnistetään pitämällä CTRL- ja
ALT- näppäimet alas painettuina ja samalla painamalla DEL-
näppäintä.

Tätä näppäinyhdistelmää kutsutaan jatkossa nimellä CTRL-
ALT-DEL.

Huom! Käyttöjärjestelmän uudelleenkäynnistäminen on
MS-DOSin toiminto eikä todennäköisesti toimi
muissa käyttöjärjestelmissä.

Työaseman uudelleenkäynnistäminen
(Hard reset)

Joskus edellä kuvattu uudelleenkäynnistäminen ei kuitenkaan
toimi. Siinä tapauksessa joudut käynnistämään työaseman uu-
delleen niinsanotulla Hard reset-toiminnolla, jolla on sama vai-
kutus kuin, jos virta katkaistaan ja kytkettäisiin hetken päästä ta-
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kaisin. Kaikki toiminnot keskeytyvät, käynnistystesti alkaa ja
käyttöjäijestelmä ladataan uudelleen.

Työasema käynnistetään uudelleen erityisellä Hard reset -näp-
päinyhdistelmällä. Tämä yhdistelmä voidaan määritellä, muut-
taa tai mitätöidä Setup-tilan avulla. Lisätietoja on luvuissa Oh-
jeita pääkäyttäjälle ja Setup-tila.

Työaseman uudelleenkäynnistäminen suoritetaan pitämällä
CTRL- ja ALT-näppäimet alhaalla ja samalla painamalla edeltä-
määriteltyä Hard reset -näppäintä. Näytölle tulisi ilmestyä teksti
' ROM BIOS . . . '
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Näppäimistölukko

Näppäimistölukko on yksi tapa suojautua tietokoneen asiatonta
käyttöä vastaan. Näppäimistö lukitaan erityisellä
näppäinyhdistelmällä. Kun näppäimistö on lukittu, tietokoneelle
ei voi antaa mitään käskyjä. Sitä ei voi edes uudelleenkäynnis-
tää näppäimistön avulla. Näppäimistö voidaan vapauttaa vain
syöttämällä oikea käyttäjätunnus ja  painamalla sen jälkeen EN-
TER.

Lisätietoja on luvussa Ohjeita pääkäyttäjälle. Luvussa Setup-ti-
la kerrotaan, miten näppäimistön lukitseva näppäinyhdistelmä
määritellään.

Näppäimistön lukitseminen

Paina CTRL- ja ALT-näppäimiä. Pidä ne alhaalla ja  paina sa-
malla näppäimistön lukitsevaa näppäintä. Äänimerkki ilmoittaa,
että näppäimistölukko on päällä.

Näppäimistön vapauttaminen

Kirjoita käyttäjätunnuspa paina ENTER-näppäintä.
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Työskentelyn lopettaminen

Sovellusohjelmasta poistuttaessa kannattaa aina noudattaa ohjel-
man käyttöoppaan antamia ohjeita. Tällöin käyttöjärjestelmäke-
hote, esim. C, ilmestyy näytölle. (Ellei käytössäsi ole jokin
valikkopohjainen järjestelmä, jolloin joudut tarkistamaan käyttö-
oppaasta, miten poistuminen tapahtuu. Joissakin tapauksissa ko-
neen voi sammuttaa valikossa oltaessa, joissakin on ensin pois-
tuttava valikoista.)

Huom! Jos työskentelet lähiverkossa tai
monikäyttäjäympäristössä (esim. UNIXin
alaisuudessa), sinun tulisi poistua
käyttöjärjestelmästä oikealla tavalla ennen kuin
sammutat koneen. Muutoin tärkeää tietoa saattaa
tuhoutua tallennusvälineillä. Kts. lähemmin
kyseisen käyttöjärjestelmän käsikirjasta.

Tarkista, että levykeasema on tyhjä.

Katkaise virta näytöstä, jos sillä on oma virtakytkin.

Sammuta käsittely- yksikkö etupaneelin käynnistyskytki-
mestä.

Rl
 A

 
A

Jos järjestelmääsi kuuluu muita lisälaitteita, ne voidaan
sammuttaa tässä vaiheessa. Mahdolliset erikoistoimenpi-
teet lisälaitteiden sammutuksen yhteydessä on kuvattu
kunkin laitteen käyttöoppaassa.

Mikäli aiot siirtää laitteistoasi, noudata seuraavassa kappaleessa
annettuja ohjeita.
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Laitteiston siirtäminen

Huom! Kiintolevyllä varustettua käsittely-yksikköä on
aina käsiteltävä varoen, jotta kuljetuksen aikana
ei tuhoutuisi tärkeitä tietoja levyltä, eikä
luku-kiijoituspää vahingoittuisi. Kuljetuksen
aikana käsittely- yksikköä ei saisi pudottaa tai
tömäyttää. Levyn sisällöstä kannattaa ottaa
varmuuskopio ennen laitteiston siirtämistä.
Varmuuskopioiden ottaminen kuvataan
Ohjeita-luvussa sekä käyttöjäijestehnäoppaassa.
Levyn sisällöstä kannattaa ottaa varmuuskopio
ainakin silloin, kun laitteistoa siirretään kauas.

Valmistelut

Pii  PARKHD-komento siirtää kiintolevyn luku-kiijoitus-
pään turvalliseen asentoon kuljetuksen ajaksi. Kun näy-
tössä on käyttöjäijestelmän kehote, kiijoita

parkhd

[2]  ja paina ENTER. Näyttöön tulee ilmoitus siitä, että luku-
kiijoituspää on kuljetusasennossa.

Jos käyttöjäijestelmäsi on jokin muu kuin MS-DOS, jou-
dut ehkä käyttämään muunlaista komentoa. Ohjeita saa
käyttöjäijestelmän käsikiijasta.

Varmista, että levykeasema on tyhjä.

Katkaise virta näytöstä ja sammuta käsittely-yksikkö.

p]
 

[Z
] 

[w
]

Katkaise virta kaikista lisälaitteista (esim, kiijoittimesta),
joilla on erillinen virtalähde.
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| (T| Irroita käsittely-yksikön, näytön ja kaikkien lisälaitteiden
verkkojohdot pistorasioista.

|~7~| Irroita kaikki laitteiden väliset kaapelit.

|~8~| Kaapelit j a liittimet selviytyvät kuljetuksesta parhaiten,
kun ne ovat kerällä.

Lyhyt kuljetus

Lyhyttä, esim, saman rakennuksen sisällä tapahtuvaa siirtoa var-
ten laitteita ei kannata pakata, vaan ne voi siirtää yksitellen.

Pitkä kuljetus

Pitempiä matkoja varten laitteisto on pakattava alkuperäislaati-
koihin tai muuten suojattava riittävän hyvin. Pehmusta laatikot
alkuperäisellä pakkausmateriaalilla tai muilla pehmusteilla.

Huomaa, että lattanäyttö vahingoittuu alle -20 Celsius-asteen
lämpötilassa.

Huom! Kuljetuksen aikana tapahtuneet vahingot eivät
kuulu takuun piiriin.

Asentaminen uuteen paikkaan

Järjestelmän purkamiseen, asentamiseen ja kaapeloimiseen löy-
tyy ohjeita luvusta Käyttöönotto sekä eri yksiköiden asennusoh-
jeista.

Kosteuden tiivistymisen välttämiseksi lämpötilan muutokset ei-
vät saa ylittää 20 Celsiusta-astetta tunnissa. Tämä kannattaa
huomioida erityisesti kylminä vuodenaikoina. Pakkauksen on
annettava seistä 12 tuntia yli +10 Celsius-asteen lämpötilassa
ennen asentamista.
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Ohjeita pääkäyttäjälle

Pääkäyttäjä

Pääkäyttäjä on henkilö, joka on vastuussa tietokonejäijestehnän
käyttökunnosta. Jos käytät mikroasi henkilökohtaisena työ-
asemana, joudut todennäköisesti huolehtimaan sen käyttökun-
nosta itse. Jos käytät sitä lähiverkossa, on todennäköistä, että
veikon työasemille on nimetty vastuullinen pääkäyttäjä.

Pääkäyttäjä joutuu suorittamaan jäijestelmän konfigurointiin,
salasanojen asettamiseen ja varmuuskopiointiin liittyviä asioita.
Niitä selostetaan lyhyesti tässä luvussa.
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Turvallisuus

Turvajärjestelmien tarkoitus on valvoa käyttäjien oikeutta hyö-
dyntää, muuttaa tai tuhota tietokoneessa olevaa tietoa.

MikroMikko 4TT m326:n turvajärjestelmä koostuu salasanois-
tapa näppäimistölukosta, jotka molemmat määritellään Setupti-
lan Security-valikossa. Näiden parametrien määrittely on tar-
kemmin selostettu luvussa Setup-tila.

Turvallisuutta lisää myös käsittely-yksikön kotelolukko.
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Salasanat

Tarvittaessa tietokoneen käyttöoikeutta voidaan rajoittaa määrit-
telemällä salasanoja. Tällöin salasanaa kysytään joka kerran
tietokonetta käynnistettäessä. Salasanoja on kahden tasoisia:
käyttäjätunnuksia ja  järjestelmätunnuksia. Käyttöjärjestelmä
ja/tai yleisohjelmat voivat käyttää muita salasanatasoja.

Käyttäjätunnus on käyttäjäkohtainen salasana, jota kysytään ai-
na kun järjestelmä kytketään päälle tai uudelleenkäynnistetään.
Käyttäjätunnuksella myös vapautetaan näppäimistö silloin, kun
se on lukittu näppäimistölukolla tai kun käsittely-yksikkö on
käynnistetty palvelin-tilassa (tästä lisää myöhemmin).

Järjestelmätunnus on yleensä vain pääkäyttäjän tiedossa. Se an-
taa rajoittamattoman oikeuden järjestelmän käyttöön. Järjestel-
mätunnuksen avulla on mahdollista käyttää Setup-tilaa ja  muut-
taa järjestelmäparametrejä ja salasanoja. Sen avulla voi myös la-
data käyttöjärjestelmän levykkeeltä. Jos pääkäyttäjä unohtaa jär-
jestelmätunnuksen, käsittely-yksikkö joudutaan viemään huol-
toon.

Näppäimistölukko

Näppäimistö lukitaan erikseen määritellyllä näppäinyhdistelmäl-
lä. Tämän jälkeen näppäimistön voi vapauttaa vain kirjoittamal-
la käyttäjän salasana.

Näppäimistöä ei voi lukita, jos käyttäjäsalasanaa ei ole asetettu.
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Järjestelmäparametrit

Järjestelmäparametrit ohjaavat käsittely-yksikön toimintaa. Nii-
tä voi selata ja muuttaa Setup-tilan kautta. Useimmat parametrit
kuvaavat jäijestelmän kokoonpanoa, kuten muistikapasiteettia
ja tallennusyksiköiden määrää. Jotkut parametrit eivät kuiten-
kaan liity laitteistoon, vaan ohjaavat pikemminkin jäijestelmän
käyttäytymistä. Tarkempi kuvaus parametreistä löytyy luvusta
Setup-tila.
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Palvelintila

Kun käsittely-yksikkö toimii palvelimena (eli verkon
keskustietokoneena) tai monikäyttäjäympäristössä, virtakatko
pysäyttää järjestelmän. Kun virta palaa, käsittely-yksikkö jää
odottamaan salasanaa ennen kuin se lataa käyttöjäijestelmän.
Palvelin-tilassa tietokone ei kysy salasanaa ladatessaan käyttö-
järjestelmän kiintolevyltä. Sen sijaan näppäimistö lukkiutuu.
Käyttöjärjestelmän lataaminen levykkeeltä edellyttää silti vielä-
kin salasanan antamista. Tämän kaiken tarkoituksena on varmis-
taa, että järjestelmä on päällä aina kun virtakin, mutta silti tur-
vassa luvattomalta käytöltä.

Näppäimistön saa vapautettua kirjoittamalla käyttäjätunnuksen
ja  sen jälkeen ENTER. Kts. kappale Turvallisuus.

Uudelleenkäynnistäminen

Uudelleenkäynnistämisen voi suorittaa kahdella tavalla: käyn-
nistämällä käyttöjärjestelmän (MS-DOS) uudelleen (Soft reset)
tai käynnistämällä koko työaseman uudelleen (Hard reset).
Käyttöjärjestelmä käynnistyy uudelleen painamalla CTRL-ALT-
DEL. Työasema puolestaan käynnistetään uudelleen painamalla
CTRL- ALT sekä kolmatta, Setup-tilassa määriteltyä Hard Re-
set-näppäintä.

4-7



Ohjeita pääkäyttäjälle

Varmuuskopiot

Tietokoneen levyille tallennettu tieto vaatii useimmiten erittäin
suurta työpanosta (eli aikaa ja rahaa). Jos kiintolevy vahingoit-
tuu, on lähes mahdotonta palauttaa sille tallennetut useiden me-
gatavujen tiedot j a  ohjelmistot.

Säännöllinen varmuuskopiointi on ainoa keino välttää tärkeiden
tietojen katoaminen. Varmuuskopio on kopio osasta levyn tie-
dostoja tai koko levystä. Varmuuskopioita tulisi ottaa niin usein,
että tietojen takaisinsaanti kävisi vähällä vaivalla.

Kannattaa aina ottaa kaksi varmuuskopiota siltä varalta, että va-
hinko sattuu juuri varmuuskopiota tehdessä.

Käyttöjärjestelmän oppaassa on tarkemmin selostettu, miten eri
tallennusyksikköjen varmuuskopiointi tapahtuu.
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Levykkeen varmuuskopiointi

MS-DOSissa levykkeiden varmuuskopiointiin voi käyttää
DISKCOPY-komentoa. Se tekee identtisen kopion koko levyk-
keestä. Jos laitteessasi on vain yksi levykeasema, joudut useita
kertoja vaihtamaan kopioitavaa levykettä (source) ja  kopiota
(target) levykeasemassa varmuuskopioinnin aikana. Kts. tarkem-
min MS-DOSin käsikiijasta.

Kiintolevyn varmuuskopiointi

Koska kiintolevyn tallennuskapasiteetti on paljon suurempi kuin
levykkeiden, sen varmuuskopiointiin tarvitaan useita levykkeitä.

MS-DOSissa kiintolevyn voi varmuuskopioida BACKUP-ko-
mennolla. Kopiointia varten tarvitset riittävän määrän valmiiksi
pohjustettuja levykkeitä. Varmuuskopioidut tiedot saa palautet-
tua takaisin kiintolevylle käyttämällä RESTORE-komentoa.
Tarkempi selostus löytyy MS-DOSin käsikiijasta.

Jos mikrosi on veikon työasemana, saattaa olla mahdollista
käyttää verkkopalvelimen nauhuria varmuuskopiointiin.

Tarkemmat ohjeet löytynevät nauhurin käsikiijasta.
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Setup-tila

Yleistä

Setup-tila on toimintatila, jota käytetään jäijestelmä- parametri-
en selailuun ja  muuttamiseen. Tarvitset Setup-tilaa, kun

• otatjäijestelmän käyttöön ensimmäisen kerran

• olet vaihtanut käsittely-yksikön pariston

• olet lisännyt tai poistanut kortteja tai levyasemia

• haluat muuttaa jotain Enhanced- tai Security-näytös- sä,
kuten työaseman uudelleenkäynnistämiseen käytettyä
näppäintä, jäijestelmän suoritustehoa, tai jos haluat suo-
jella järjestelmää väärinkäytöltä määrittelemällä sa-
lasanoja

Setupin käynnistäminen

FH Käynnistä tietokone Käyttö-luvun ohjeiden mukaan.

[2]  Paina CTRL-ALT-DELETE. Kun jäijestelmä käynnis-
tyy uudelleen, paina välittömästi nollanäppäintä (eli INS-
näppäintä) numeerisessa näppäimistössä ja pidä
näppäintä alas painettuna.Hetken kuluttua Setup-valikko
ilmestyy näytölle.

Jos käytössä on käyttäjä- tai jäijestelmätunnuksia, näky-
viin tulee sana "Password" . Kiijoita oikea salasana ja
paina ENTER-näppäintä.
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Enhanced Secu r i t y  I n fo rma t i on 03/01/89 15 :00 :00

Set date
Set t ime

Floppy d r i ue 0 :  3 .5 ”  1 .44  MB
Floppy d r i ue 1: None

Hard d i sk  0 : None o r  non-ST5O6
Hard d i sk  1: None or non-ST5O6

Local  base memory: 640 kB
Local  extended memory: 3072 kB
Loca l  expanded memory: None

Use cursor  keys to  moue, <Enter> to  se lec t ,  <Esc> to  qu i t

Parametrien selailu

Jäijestelmäparametrit on ryhmitelty neljälle näytölle: Basic, En-
hanced, Security ja Information.

Eri parametriryhmiä voi selailla nuolinäppäinten avulla. Setup-
tilasta poistutaan painamalla ensin ESC ja sitten ENTER (tai va-
litaan Quit). Sen jälkeen järjestelmä käynnistyy normaalisti.

Parametrien muuttaminen

Jos haluat muuttaa jotain parametriä, paina ENTER-näppäintä
tai alas osoittavaa nuolinäppäintä kyseisen näytön kohdalla.
Kohdistin tulee näytön ensimmäiseen parametrikenttään. Siirry
seuraavaksi nuolinäppäimillä sen parametrin kohdalle, jota halu-
at muuttaa ja  paina ENTER.

Jos parametrillä on vain kaksi mahdollinen arvo, niiden välillä
voidaan siirtyä ENTER-näppäimellä (esim. Enabled tai Disa-
bled).

Jos taas parametrin arvo täytyy syöttää näppäimistöltä, näytön
keskelle tulee ikkuna, johon arvo kirjoitetaan. Syötä uusi
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parametriarvo jäljempänä annettujen ohjeiden mukaan ja  paina
ENTER tallettaaksesi arvon.

Joillakin parametreillä saattaa olla useita mahdollisia arvoja.
Tässä tapauksessa näyttöön tulee valikkoikkuna, josta voit valita
halutun arvon siirtymällä nuolinäppäimillä sen kohdalle ja  pai-
namalla ENTER. HOME- ja END-näppäimillä pääsee listan al-
kuun ja  loppuun, ja PAGE UP - ja PAGE DOWN -näppäimillä
voi siirtyä noin 16 arvoa ylös tai alas (vain kiintolevykokoon-
panoissa).

Setup-tilasta poistuminen

Tärkeää:

Jos olet muuttanut jotakin parametria, kiijoita uusi arvo muistiin
ennen kuin poistut Setupista. Tarvitset nimittäin tätä tietoa
myöhemmin, jos joudut esim, vaihtamaan parametrimuistia yllä-
pitävän pariston. Siinä tapauksessa muistin sisältö katoaa, ja
jäijestelmäparametrit pitää asettaa uudelleen Setup-tilan avulla.

Jos jäijestelmääsi on kytketty kirjoitin, voit Setup-tilassa käyt-
tää PRINT SCREEN -näppäintä tulostaaksesi parametriarvot
näytölle. Kun olet lopettanut työskentelyn Setup-tilassa, paina
ESC-näppäintä kohdistimen ollessa ylärivillä. Näyttöön ilmes-
tyy valikko, jossa on kaksi vaihtoehtoa:

a. Jos haluat tallettaa muutetut parametrit, valitse Update
CMOS memory and exit. Tämä vaihtoehto tallettaa uudet
parametriarvot muistiin. Sen jälkeen jäijestelmä käynnis-
tyy normaalisti.

b. Jos haluat poistua tallettamatta muutoksia, valitse vaih-
toehto Quit without updating CMOS memory. Silloin
käyttöjäijestelmä käynnistyy välittömästi.

Huom! Kello ja kalenteri päivittyvät heti annettuasi
uuden arvon. Jos siis muutat vain kellonaikaa tai
päiväystä, ei ole väliä millä lailla poistut
Setup-tilasta.
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Setup-parametrit

Seuraavilla sivuilla selostetaan Setup-tilan eri toiminnot Basic-
näyttö sisältää käsittely-yksikköön liittyvät parametrit, kuten
kellonajan, päiväyksen, levyasematyypit ja muistin määrän.

Set Date

Syötä päivämäärä numeroin jäijestyksessä kuukausi/päivä/vuosi.

Paina lopuksi ENTER-näppäintä. Esimerkiksi maaliskuun 30.
päivä 1989 kirjoitetaan 03/30/89, jonka jälkeen painetaan EN-
TER. Voit erottaa kuukauden, päivän ja vuoden toisistaan pis-
teellä (.), vinoviivalla (/) tai väliviivalla (-). Vuosien 80-99 olete-
taan automaattisesti olevan 1900-luvulla ja vuosien 00-79 2000-
luvulla. Jos jätät vuoden kiijoittamatta, vain kuukausi ja  päivä
muuttuu.

Jos yrität syöttää mahdottoman päivämäärän, tietokone antaa ly-
hyen äänimerkin eikä vaihda päivämäärää. ESC-näppäimellä
voit poistua muuttamatta päivämäärää.

Set Time

Kellonaika esitetään 24-tuntisella kellolla muodossa tunnit-mi-
nuutit-sekunnit.

Kun ryhdyt asettamaan kellonaikaa, paina ensin ENTER-näp-
päintä. Syötä oikea kellonaika jäijestyksessä tunnit-minuutit-se-
kunnit. Numeroita erottamassa voit käyttää joko kaksoispistettä
(:) tai pistettä (.). Paina lopuksi ENTER-näppäintä.
Jos kello on esimerkiksi tasan 13.00, kiijoitetaan 13:00:00. Se-
kunnit voi myös jättää pois, jolloin ne asetetaan automaattisesti
00:aan.

Jos syötät mahdottoman kellonajan, tietokone antaa lyhyen ääni-
mericin ja jättää kellonajan entiselleen.

Huomaa, että järjestelmän kellonaika asetetaan uudelleen juuri
sillä hetkellä, kun painat ENTER-näppäintä toisen kerran aset-
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taaksesi ajan. ESC-näppäimellä voit poistua kellonaikaa muutta-
matta.

Floppy drive 0,1

Näissä kentissä määritellään levykeasemien tyyppi. A-levy-
keaseman numero on 0 ja B-levykeaseman 1 .

Jos haluat muuttaa arvoja, paina ENTER ja valitse arvo näytölle
ilmestyvästä ikkunavalikosta. Mahdolliset arvot ovat 5.25” 360
kB, 525" 12 MB, 3.5" 720 kB ja 33" 1.44 MB.

Vakiolevykeasemana (A) on 3 1/2 tuuman 1,44 megatavun ase-
ma.  Kentän Floppy Disk 0 oletusarvoa 3.5" 1.44 MB ei siis
yleensä tarvitse muuttaa.

Jos laitteessasi ei ole toista levykeasemaa (B-asemaa), kentän
Floppy Disk 1 on oltava None. Muuten toista levykeasemaa var-
ten on valittava oikea arvo.

Hard Disk 0,1

Kiintolevyaseman parametrit valitaan valikkoikkunasta, joka si-
sältää tuettuja kiintolevytyyppejä.

Normaalisti laitteessa on SCSI-tyyppinen levyasema, jolloin
kentän arvon on oltava None tai Non ST-506. Tällöin järjestel-
mä lukee tyyppiä koskevan tiedon kiintolevyltä.

ST-506 -tyyppiselle asemalle voidaan yleensä käyttää Auto-ar-
voa.

Koska käsittely-yksikölläsi ei ole toista kiintolevyä, kentän
Hard Disk 1 standardiarvon on oltava None tai Non ST-506.

Local Base Memory

Perusmuistin eli MS-DOSin tavallisesti käyttämän muistin koko
on aina 640 kB.
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Local Extended Memory

Tämän kentän arvo riippuu prosessorikortille asennetun lisä-
muistin määrästä. Useimmat laitteet toimitetaan 4 megatavun
(4096 kilotavun) muistilla, joka jakautuu 640 kilotavun perus-
muistiin, 384 kilotavun shadow-muistiin ja 3072 kilotavun lisä-
muistiin prosessorikortilla. Lisämuisti voidaan käyttää koko-
naan tai osittain EMS-laajennusmuistina. EMS on selostettu tar-
kemmin alla.

Tätä parametriä ei voi muuttaa. Se päivittyy automaattisesti,
kun prosessorikortilla olevaa muistia muutetaan.

Poikkeus: Jos prosessorikortilla olevan muistin kokonaismäärä
on tarkalleen 1024 kilotavua parametriä voi muuttaa painamalla
ENTER. Tällöin sitä voi asettaa arvoihin 0 kB tai 384 kB. Jos
parametri asetetaan arvoon 384 kB, Shadow option PROMs
poistuu ja  Auto ST506 ei ole enää parametrien Hard disk 0 ja
Hard disk 1 arvo.

Prosessorikortille on mahdollista asentaa lisämuistipiirejä niin
että muistin kokonaismääräksi tulee 4 Mt. Tällöin lisämuisti laa-
jenee automaattisesti arvoon 3072 kB.

Huom! Yksi megatavu on 1024 kilotavua.

Lisämuistikorteilla olevan muistin käyttö on hitaampaa kuin
prosessorikortilla olevan muistin.

5-8



Setup-tila

Local Expanded Memory

Jätä tässä vaiheessa kentälle vakioarvo None. Lisätietoja löydät
kyseisten EMS-ohjelmien käyttöjohjeista.

Mahdolliset arvot ovat 1024 kB, 2048 kB, 3072 kB tai None.
Voit valita ainoastaan niistä arvoista, jotka sopivat prosessori-
kortin kokonaismuistimäärään. Jos prosessorikortin muistimää-
rä on vain 1 megatavua, tämä parametri ei näy setup-näytöllä.
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Enhanced-näyttö

Bas ic  Secu r i t u  I n fo rma t i on  03/01/88 15 :00 :00

CPU speed: Normal Se r i a l  po r t : Auto
Pa ra l l e l  po r t : Auto

Shadow op t i on  PROMs: Enabled Floppy con t ro l l e r :  Enabled

Star tup NumLock: D isab led

Keyboard: I ns ta l l ed

Reset key :  None

Seruer mode: D isab led

Use cursor  keys to  moue, <Enter> to se lec t ,  <Esc> to  qu i t

CPU Speed

Tämä parametri määrittelee suorittimen kellotaajuuden.

Vakioarvo on Normal. Se tarkoittaa, että suoritin toimii täydel-
lä 16MHz:n kellotaajuudella.

Slow hidastaa suorittimen kellotaajuudelle 8 MHz. Tällöin tieto-
kone toimii samalla nopeudella kuin tavallinen AT-tyyppinen
laite.

Auto tarkoittaa että suoritin toimii täydellä 16MHz:n kellotaa-
juudella muutoin paitsi levykeaseman osalta. Levykeasemaa
käytettäessä nopeus on 8 MHz. Tämä on tarpeen joidenkin ko-
piosuojattujen sovellusohjelmien kopioimiseksi kiintolevylle.
Katso kappale Sovellusohjelmien asentaminen luvussa Käyt-

töönotto.

Startup Num Lock

Tämä parametri määrittelee ovatko numeronäppäimet Num-
Lock-tilassa, kun jäijestelmä käynnistetään. Jotkut käyttöjäijes-
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telmät ovat NumLock-tilassa käynnistyessään, mikä olisi huomi-
oitava asetettaessa tätä parametriä.

Reset Key

Yleensä tietokone käynnistetään uudelleen näppäinyhdistelmäl-
lä CTRL-ALT-DEL. Tämä ei kuitenkaan aina toimi. Siksi Mik-
roMikko 4TT m326:ssa on mahdollista käyttää toistakin näp-
päinyhdistelmää, jolla työaseman voi käynnistää uudelleen kai-
kissa tilanteissa (paitsi jos näppäimistö on lukittu). Tällä näp-
päinyhdistelmällä on sama vaikutus kuin virran katkaisemisella
hetkeksi.

Halutessasi määritellä näppäimen, joka yhdessä CTRL- ja ALT-
näppäinten kanssa käynnistää järjestelmän uudelleen, paina EN-
TER-näppäintä ja sen jälkeen näppäintä, jota haluat käyttää.

Kun haluat poistaa näppäimen käytöstä, paina tämän parametrin
kohdalla ENTER-näppäintä kahdesti.

Serial Port

Tämä parametri määrittelee prosessorikortilla olevan saijaportin
osoitteen.

Oletusarvo Auto tarkoittaa, että käynnistystesti tarkistaa onko
osoitteessa O3F8H tai 02F8H lisäportteja (ko. järjestyksessä).
Prosessorikortin portille annetaan ensimmäinen löydetty käyttä-
mätön osoite. Jos molemmat osoitteet ovat jo lisäporttien käytös-
sä, prosessorikortin sarjaportti poistetaan käytöstä.

Muiden arvojen avulla voit asettaa portille halutun osoitteen - jo-
ko 03F8H (COM1) tai 02F8H (COM2) - tai poistaa sen koko-
naan käytöstä (Disabled).

Huom! MS-DOS issa O3F8H on COM 1 -portin osoite ja
02F8H COM2-portin osoite.
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Parallel Port

Tämä parametri määrittelee prosessorikortilla olevan rinnakkais-
portin osoitteen.

Auto tarkoittaa, että käynnistystesti tarkistaa löytyykö osoittees-
ta 0378H käytössä oleva lisäportti. Jos lisäportti on olemassa,
prosessorikortin rinnakkaisportti poistetaan käytöstä.

Voit myös asettaa prosessorikortin portin osoitteeksi 0378H
(LPT1) tai poistaa sen käytöstä (Disabled).

Huom! MS-DOSissa 0378H on LPTl-rinnakkaisportin
osoite.

Floppy Controller

Tämä parametri ohjaa prosessorikortilla olevan levykeasemaoh-
jaimen toimintaa.

Koska laitteessasi on erillinen levykeaseman ohjainkortti, para-
metrin arvoksi on asetettava Disabled.

Shadow Option PROMs

Tämä parametri määrittelee, kopioidaanko joidenkin lisäkort-
tien PROM-piireillä olevat ohjelmat ns. shadow-muistiin (pro-
sessorikortilla olevaan 384 kilotavun muistiosuuteen). Tämä no-
peuttaa järjestelmän toimintaa käytettäessä lisäkortteja, joilla on
ohjelmoituja PROM-piirejä. Näin ei kuitenkaan voida tehdä, jos
ko. lisäkortti muuttaa muistikarttaansa käynnistyksen jälkeen,
kuten jotkut näytönohjaimet tekevät.

Huomaa, että BIOS kopioidaan aina shadow-muistiin.

Valitse Enabled tai Disabled painamalla ENTER.

Jos prosessorikortilla oleva kokonaismuistimäärä on 1 megata-
vua ja lisämuistia on 384 kilotavua, shadow-muistin arvo ei
enää voi olla Enabled.
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Server Mode

Tämä parametri määrittelee käsittely-yksikön palvelintilaa. Pal-
velin-tila on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun kä-
sittely-yksikkö on palvelimena tai monen käyttäjän koneena.
Jos palvelin-tila on päällä (Enabled), järjestelmä ei kysy tunnus-
sanaa ladatessaan käyttöjärjestelmän kiintolevyltä. Näppäimistö
on sen sijaan lukossa. Toimintatila on selostettu tarkemmin lu-
vussa Ohjeita pääkäyttäjälle.

Keyboard

Tämä parametri määrittelee, ilmestyvätkö näppäimistövirheet
näytölle käynnistystestin aikana. Jos käytät järjestelmää palveli-
mena, ilman näppäimistöä, tämän parametrin arvo on Not ins-
talled. Muuten oletusarvon on oltava Installed.

Vaikka olisit antanut tälle parametrille arvon Not installed, voit
silti kytkeä näppäimistön järjestelmään, jos sinun on esimerkik-
si muutettava parametrejä setupissa.
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Security-näyttö
Basic Enhanced Information 03/01/89 15:00:00

User password: None System password: None

Lock key: None

Use cursor keys to moue, <Enter> to se lec t ,  <Esc> to qu i t

User Password ja System Password

Salasanoja voidaan käyttää rajoittamaan tietokoneen käyttöoi-
keutta. Jos käyttäjätunnus on voimassa, sitä kysytään aina järjes-
telmän käynnistyksen yhteydessä. Sitä käytetään myös näppäi-
mistölukon avaamiseen palvelin-tilassa, tai kun näppäimistö on
lukittu tietyllä näppäinyhdistelmällä.

Järjestelmätunnuksellavoidaan estää käyttäjää lataamasta
käyttöj äijestelmää levykkeeltä.

Salasana voi koostua mistä merkeistä tahansa (paitsi ENTER,
ESC ja BACKSPACE). Sen pituus voi olla korkeintaan 1 1
merkkiä. Suosittelemme, että käytät ainoastaan kirjaimia A-Z ja
numeroita 0-9.

Muista merkeistä on syytä huomata, että niiden arvo määrittyy
niiden sijainnin mukaan näppäimistöllä, eikä suinkaan näppäin-
hatuissa olevan tekstin mukaan.
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Uuden salasanan asettaminen

Jos näytöllä on salasanan arvona None, voit asettaa uuden sa-
lasanan seuraavasti:

PH Siirrä kohdistin haluamasi salasanan (käyttäjätun-
nus/jäijestelmätunnus) kohdalle ja paina ENTER. Näy-
tölle ilmestyy ikkuna. Jos haluat asettaa
järjestelmätunnuksen, sinun on ensin kiijoitettava mah-
dollinen käyttäjätunnus. Paina sitten ENTER.

[~2~| Syötä uusi salasana ja paina ENTER.

|~3~| Kiijoita uusi salasana uudelleen ja paina ENTER.

Jos teet kiijoitusvirheen, voit korjata sen BACKSPACE
( <— )-näppäimellä. ESC-näppäimellä voit poistua asettamatta
uutta salasanaa.

Salasanan muuttaminen

Jos salasana on voimassa, kentän arvo on Enabled. Salasanaa
voi muuttaa seuraavasti:

Siirrä kohdistin haluamasi salasanan kohdalle ja paina
ENTER: Näytölle ilmestyy ikkuna.

Kiijoita nykyinen salasana ja  paina ENTER.

Kiijoita uusi salasana ja  paina ENTER.

Kiijoita uusi salasana uudelleen ja  paina ENTER.

Jos teet kiijoitusvirheen, voit koijata sen BACKSPACE ( <— )-
näppäimellä. ESC-näppäimellä voit poistua salasanaa muutta-
matta.

0 
0 

0
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Salasanan lopettaminen

Salasanan käytön voi myös lopettaa. Toimi kuten edellä, mutta
paina vain ENTER-näppäintä, kun sinulta kysytään uutta salasa-
naa.

Keyboard Lock Key

Tämä parametri määrittelee sen näppäimen, jolla näppäimistö
lukitaan. Kun tätä näppäintä painetaan yhdessä CTRL- ja ALT-
näppäinten kanssa, näppäimistöjä hiiri lukittuvat. Näppäimistön
avaamiseksi tarvitaan käyttäjätunnus (kts. tarkemmin luku Käyt-
tö).

Määritelläkscsi lukitusnäppäimen paina tämän parametrin koh-
dalla ENTERiä ja sen jälkeen haluamaasi näppäintä.

Lukitusnäppäimen käytön voi lopettaa painamalla ENTERiä
kahdesti.

Jos haluat käyttää näppäimistölukkoa, sinun on myös asetettava
käyttäjätunnus.
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Information-näyttö
03x01/89 15:00:00Basic Enhanced Security I n t o f  ma 1 1 on

KBC uersion: R2ABIOS uersion: R1A
BIOS date: 880630

Use cursor keys to moue, <Esc> to quit

Tällä näytöllä näkyy käytössä olevan BlOSin (Basic Input/Out-
put System) sekä näppäimistönohjaimen versio.
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Käsittely-yksikkö

Tekniset tiedot

Yksityiskohtaista teknistä tietoa saa käsikiijasta Desktop m326
Technical Manual, jonka voi tilata Nokia Datan huollosta.

Käsittely-yksikkö

Suorittimena on Intelin 80386SX, joka toimii 16 MHz:n
kellotaajuudella. Prosessorikortin muistikapasiteetti voi olla jo-
ko 1, 2 tai 4 megatavua. Muisti koostuu perusmuistista (640 ki-
lotavua), shadow-muistista (384 kilotavua) sekä lisämuistista,
josta osaa voidaan käyttää EMS-laajennusmuistina (expanded
memory).

Käsittely-yksikössä on kuusi korttipaikkaa (16-bittinen väylä).
Korttipaikassa 3 on prosessorikortti ja korttipaikassa 6 SCSI-
ohjainkortti. Korttipaikat 1, 2, 4 ja 5 voivat siis olla lisäkorttien
käytössä. Korttien asentaminen ja poistaminen on selostettu tä-
män luvun kappaleessa Purkaminen ja kokoaminen.

Prosessorikortilla on yksi 9-napainen saijaportti (COM2) ja yksi
25-napainen rinnakkaisportti (LPT1).

Väyläkortilla on lisäksi yksi 25-napainen saijaportti (C0M1).
NVGA2-näytönohjain sijaitsee myös väyläkortilla, ja sillä on
liittimet VGA- ja LCD-näytöille (merkitty CRT ja LDU). Myös
PS/2 -liitin on väyläkortilla, mutta sen ohjaus tapahtuu prosesso-
rikortilta.

Varoitus:

Käsittely-yksikön etuosassa oleva käynnistyskytkin ei katkaise
kaikkea sähkövirtaa laitteesta, mm. akun latausjännitettä syöttä-
vä teholähteen osa toimii aina, kun laite on kytketty sähköverk-
koon.

Laitteen verkkoerottimena käytetään laitejohtoa. Irroita siis aina
laitejohto, kun avaat tai koijaat laitetta.

6-3



Käsittely-yksikkö

Näytöt

Värinäyttöjen DU 146:nja CDU 14A:n sekä musta/valkonäytön
DU 15 1 :n ohjaimena on käsittely-yksikön NVGA2-ohjain. Se
näyttää tekstin 25 :llä rivillä, joiden pituus on 80 meikkiä (sama
kuin CGA-värinäyttö tai MDA-mustavalkonäyttö). Lisäksi se
pystyy käsittelemään tekstiä 25:llä tai 43:11a rivillä, joiden pi-
tuus on 132 meikkiä. Ohjainkortti käyttää CGA-grafiikkaa, Her-
cules-grafiikkaa, EGA- ja VGA-grafiikkaa. Värit valitaan
262144:n värin kartasta.

LDU 1 IA lattanäyttö käyttää myös NVGA2-näytönohjainta. Se
käyttää samoja grafiikkatiloja kuin DU 146, mutta värit näkyvät
8 harmaan sävynä. Lattanäyttö saa virtansa käsittely-yksiköstä
ja se pitää kytkeä LDU-liittimeen (LCD-näyttö).

Yhteenveto grafiikkatiloista

Emuloitu ohjain

CGA, Colour Graphics Adapter

Erotuskyky

320x200 kuvapistettä (4 väriä)

640x200 kuvapistettä (mustavalko)

Hercules Display Adapter

EGA (Enhanced Graphics Adapter)

720x348 kuvapistettä (mustavalko)

320x200 kuvapistettä (16)

640x200 kuvapistettä (16)

640x350 kuvapistettä (mustavalko)

640x350 kuvapistettä (64)

VGA, Video Graphics Array 320x200 kuvapistettä (256)

640x480 kuvapistettä (2)

640x480 kuvapistettä (16)

Laajennettu VGA (ei lattanäyttö) 800x600 kuvapistettä (16)

Toimitukseen kuuluu erillisohjeet laajennetun VGA:n ja täyskuvan (overscan)
käyttöä varten.
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Purkaminen ja kokoaminen

Varotoimet

Käsittely-yksikön purkaminen ja kokoaminen vaatii kokemusta.
Laitteen sisällä oleva elektroniikka on erittäin herkkää staattisel-
le sähkölle. Virheellinen käsittely voi helposti vaurioittaa lait-
teistoa.

Laitetta avattaessa aiheutettu vahinko ei kuulu takuun piiriin.

Noudata seuraavia varotoimia:

• Katkaise virta kaikista laitteista ja irroita käsittely-yksi-
kön laitejohto pistorasiasta. Irroita kaikki johdot käsitte-
ly-yksikön takapaneelista ennen kuin alat purkaa laitetta.

• Älä koske paljain käsin sisällä oleviin piireihin ja
komponentteihin. Staattinen sähkö voi vahingoittaa elekt-
ronisia osia.

• Älä koskaan käytä tai säilytä käsittely- yksikköä kotelo
avoimena.

• V annista, että laitejohto on pois pistorasiasta eikä lait-
teessa muutenkaan ole virtaa, kun kytket johtoja. Johto-
jen kytkeminen virran ollessa päällä saattaa aiheuttaa
vaurioita.

• Älä koskaan kytke laitejohtoa pistorasiaan ellei käsittely-
yksikön kotelo ole kiinni.
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Käsittely-yksikön kotelon avaaminen

Varmista, että levykeasema on tyhjä.

Katkaise virta näytöstä ja käsittely-yksiköstä.

Katkaise virta kaikista lisälaitteista (kiijoitin jne.)

Irroita käsittely-yksikön ja lisälaitteiden laitejohdot pis-
torasiasta.

[5]  Nyt käsittely-yksikön kannen voi avata. Avaa turvalukko
(käännä avainta myötäpäivään). Irroita ruuvi keskikokoi-
sella PZD-ristipäämeisselillä. Liu’uta sitten kantta n. tuu-
man verran kohti yksikön etuosaa ja nosta suoraan ylös.

E] 0
0

 
0

2
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Pariston vaihtaminen

Käsittely-yksikön sisällä oleva paristo antaa virtaa kel-
lo/kalenteripiirille ja parametrimuistille, jos laite ei ole kytketty-
nä verkkoon. Sen elinikä on vähintään viisi vuotta. Jos paristo
on lopussa ja se pitää vaihtaa, seuraavanlainen ilmoitus tulee
näytölle käynnistystestin aikana:

BIOS (27): No battory for CMOS clock/RAM

Press <F1> to continue, <Ins> for setup mode__

Näiden rivien välillä saattaa näkyä muitakin ilmoituksia.

Ennen kuin vaihdat paristoa, paina INSERT -näppäintä ja tarkis-
ta Setup-tilan parametrit. Saat ohjeita luvuista Käyttöönotto ja
Setup-tila. Kun olet tarkistanut parametrit, sammuta käsittely-
yksikkö, odota hetki ja käynnistä uudelleen. Jos näytölle tulee
edelleen sama ilmoitus, paristo on vaihdettava.

Hanki uusi paristo Nokia Datan valtuutetulta huoltoedustajalta.
Väärän tyyppinen paristo voi aiheuttaa vaurioita.

Kun haluat vaihtaa pariston, avaa käsittely- yksikön kansi
noudattamalla edellisessä kappaleessa annettuja ohjeita. Paristo
sijaitsee yksikön pohjalla. Päästäksesi vaihtamaan sitä, on kaik-
ki laajennuskortit ensin poistettava.

V aroitus: Älä yritä ladata uudelleen, purkaa tai polttaa
käytettyä paristoa.

Huom! Ylläoleva virheilmoitus toistuu, kun seuraavan
kerran käynnistät työaseman paristonvaihdon
jälkeen. Tällöin viestin voi jättää huomiotta.
Paina sen sijaan INSERT-näppäintä siirtyäksesi
Setup-tilaan ja päivitä kellonaika, päivämäärä
sekä kaikki jäijestelmäparametrit. Lisäohjeita
löytyy luvusta Setup-tila.
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Laajennuskorttien asentaminen ja
poistaminen

Kunkin laajennuskortin asentaminen on selostettu sen mukana
tulevissa ohjeissa. Kortin poistaminen puolestaan tapahtuu yk-
sinkertaisesti päinvastaisessajäijestyksessä.

Periaatteessa uusi kortti asennetaan siten, että ensin poistetaan
vapaan laajennuspaikan suojalevy irroittamalla sen kiinnitysruu-
vi. Seuraavaksi kortti työnnetään laajennusväylään ja lukitaan
paikalleen suojalevyn kiinnitysruuvilla.

Käsittely-yksikön kotelon sulkeminen

[il Aseta kansi käsittely-yksikön päälle, laske alas ja liu ’uta
sitä varovasti taaksepäin.

[2] Kiinnitä kannen ruuvi j a lukitse lukko.

[3] Kytke käsittely-yksikön ja lisälaitteiden laitejohdot ja
muut kaapelit paikalleen.

Tämän jälkeen voit käynnistää käsittely-yksikön.
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Ohjeita

Toimintahäiriön sattuessa

Vaikka mikrosi onkin suunniteltu toimimaan moitteetta, voi silti
sattua, että jotain menee vikaan. Useimmiten laite kertoo viasta
antamalla virheilmoituksen. Joskus taas mitään virheilmoitusta
ei näy, mutta tietokone ei vain toimi niinkuin pitäisi.

Tässä kappaleessa kerrotaan, mitä toimintahäiriön sattuessa pi-
tää tehdä.

Jos et itse pysty selvittämään vian syytä ja korjaamaan sitä, ota
yhteyttä valtuutettuun Nokia Datan huoltoedustajaan.

Toimi seuraavasti ongelmien ilmetessä:

• Älä sammuta tietokonetta ennen kuin tiedät mikä on vial-
la, paitsi jos ohjeissa nimenomaan toisin käsketään.

• Miten vika ilmenee? Mitä tapahtui toimintahäiriön alka-
essa?

• Kirjoita muistiin seuraavat asiat:

- Äänimerkit ja/tai virheilmoitukset, jos sellaisia on.
- Lyhyt selostus siitä mitä olit tekemässä (käynnistämäs-
sä tietokonetta, lataamassa ohjelmaa jne.) ja mitä meni
vikaan (näyttö pimeänä, näppäimistö ei toimi, tms.).

Nämä tiedot ovat tärkeitä, koska ne voivat tarvittaessa
auttaa huoltomiestä löytämään vian syy.

• Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, suorita oheista
tarkistuslistaa käyttämällä muutamia yksinkertaisia teste-
jä. Ongelma saattaa selvitä niiden avulla.
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Ohjeita

Ongelmat, joihin voit törmätä, riippuvat käyttämistäsi toimin-
noista ja sovelluksista. Vikoja on siis monenlaisia, mutta useim-
mat niistä ilmenevät jommalla kummalla alla olevista tavoista:

• Virheilmoitus tulee näytölle. Tutki käyttöjärjestelmän tai
ko. sovelluksen käsikiijaa löytääksesi ongelman syy.

• Laitteistossa esiintyy toimintahäiriö, esim, tallennettavan
tiedon katoaminen, levyaseman luku- tai kirjoitusvirhe,
tms. Ota yhteys huoltoon.

Alla oleva tarkistuslista kattaa tavallisimmat toimintahäiriöt, jot-
ka voivat esiintyä tietokonetta käynnistäessä. Muihin ongelmiin
kannattaa etsiä ratkaisua käyttöjäijestelmän ja sovellusohjelmi-
en käsikirjoista.

Tarkistuslista

Käsittely-yksikön merkkivalo ei syty, kun käynnistyskytkin-
tä painetaan.

Katkaise virta ja tarkista laitejohdon kytkennät (kts. luku
Asennus).

Kuuluu äänimerkki.

Tavallisesti yksi äänimerkki tarkoittaa, että käynnistys-
testi ei löytänyt mitään virheitä. Muussa tapauksessa kuu-
luu usean äänimerkin sarja.

Sammuta tietokone. Odota hetki ja käynnistä uudelleen.
Jos jälleen kuuluu sarja äänimerkkejä, katso kappaletta
Käynnistystestin virheilmoitukset.

Näyttö pysyy pimeänä.

Tarkista, että näyttöön on kytketty virta.

Tarkista kirkkauden säätö.
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Joissakin jäijestehnissä näyttö pimenee automaattisesti,
jos et kiijoita mitään tietyn ajan kuluessa. Kuva palau-
tuu, kun painat SHIFT-näppäintä.

Katkaise virta ja tarkista näytön kaapelointi. Johtojen on
oltava kunnolla kiinni sekä käsittely-yksikössä että näy-
tössä (kts. luku Alennus)

Mitään ei tapahdu, kun painat näppäimiä.

Käyttämäsi ohjelma saattaa olla juuri tekemässä jotain
muuta eikä ehdi reagoida näppäimen painalluksen. Ohjei-
ta saat käyttöoppaista.

Näppäimistö voi olla lukittu (joko näppäimistölukolla
tai kun järjestelmä käynnistetään palvelimena). Kiijoita
käyttäjätunnus vapauttaaksesi näppäimistön. Lisätietoja
luvussa Käyttö.

Käyttämäsi ohjelma saattaa olla jumissa. Paina CTRL-
BREAK peruuttaaksesi toiminnon. Jos mitään ei tapah-
du, joudut käynnistämään jäijestelmän uudelleen. Lisätie-
toja luvussa Käyttö.

Jos mikään muu ei toimi, paina näppäimiä CAPS LOCK,
SCROLL LOCK ja NUM LOCK ja  tarkista, että vastaa-
vat merkkivalot vaihtuvat. Jos mitään ei tapahdu, sammu-
ta tietokone ja tädeistä näppäimistökaapelin kiinnitys kä-
sittely-yksikköön.

Näppäimistöltä tulee vääriä merkkejjä

Käyttöjärjestelmän ja näppäimistön on osattava toimia
yhdessä. Käyttöjäijestehnän oppaassa on kerrottu, miten
näppäimistön eri kansallisuusversiot saadaan toimimaan
oikein.
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Huolto

Kun laitteesi tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun Nokia
Datan huoltoedustajaan. Kerro ongelmasta tai lähetä viallinen
laite, piirikortti, tms. huoltoon. Huoltosopimuksessa on kerrottu
yksityiskohtaisesti miten menetellä.

Sarja- ja tyyppinumerot sijaitsevat pienellä liuskalla käsittely-
yksikön etukuoren sisäpuolella. Kun haluat lukea luvut, vedä
muoviliuska etureunan alta alas.

Kuljetus

Jos joudut kuljettamaan laitteesi huoltoon, katso ohjeita kappa-
leesta Laitteiston siirtäminen luvussa Käyttö.
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Käynnistystesti

Kun olet käynnistänyt tietokoneesi, se alkaa välittömästi suorit-
taa testiohjelmaa, jonka tarkoituksena on varmistaa laitteiston
toimintakunto.

Jos testi ei löydä virheitä, kuuluu yksi pitkä äänimerkki. Kun
näyttö on lämmennyt, seuraavanlainen teksti voi ilmestyä:

ROM BI0S#8 Version x.xx

Copyright Nokia Data Systems 1988,89

640 KB Base memory

3072 KB Extra memory

Jos sen jälkeen näyttöön tulee kehote

Password:

sinun pitää syöttää oikea salasana (ja painaa ENTER) voidakse-
si käyttää tietokonetta. Näyttöön voi myös tulla kehote ’system
password: ’.

Käynnistystestin virheilmoitukset

Jos käynnistystesti löytää virheen, se voi ilmoittaa siitä kahdella
tavalla:

• kuuluu kaksi pitkää äänimerkkiä, ja näyttöön tulee vir-
heilmoitus heti käynnistyksen jälkeen

• kuuluu neljän tai kahdeksan äänimerkin sarja

Tämän kappaleen loppuosassa kerrotaan, mitä näissä tilanteissa
pitää tehdä.

7-7



Ohjeita

Kaksi pitkää äänimerkkiä ja virheilmoitus

Virheilmoitukset ovat muotoa:

BlOS(koodi): lyhyt kuvaus

Jos saamasi viestin muoto ei ole sama kuin yllä, viesti tulee
todennäköisesti käsittely-yksikköön asennetulta laajennuskortil-
ta.

Jos kyseessä on näppäimistövika, käynnistyminen jatkuu hetken
kuluttua normaalisti. Muussa tapauksessa näyttöön ilmestyy
teksti:

Press <F1> to continue, <Ins> for setup mode__

Vian voi ohittaa painamalla F1 -näppäintä. Tämä ei tietenkään
koijaa vikaa. Setup-tilan avulla (painamalla INSERT) voit tar-
kistaa, että jäijestelmäparametrit ovat kunnossa (pääasiassa Ba-
sic-näytöllä olevat parametrit). Jos virheilmoitus säilyy, ota yh-
teyttä Nokia Datan huoltoon.

BIOS(16): Option PROM address H, bad checksum
Lisäkortin PROM-muistipiirin tarkistussumma on virheellinen
ilmoitetussa muistiosoitteessa. Muistipiiri saattaa olla viallinen.

BIOS(17): CMOS clock too slow
BIOS(18): CMOS clock too fast

Jäijestelmän kello on pysähtynyt tai toimii väärällä nopeudella.
Päivitä kello Setup-tilan avulla.

BIOS(20): Invalid CMOS RAM error
BIOS(21): Invalid CMOS RAM error

Parametrimuistin sisällössä on jotain vikaa. Tarkista parametrit
Setup-tilan avulla.
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BIOS(23): Hard disk init failure
Parametrimuistiin on tallentunut virheellinen kiintolevytyyppi,
ja kiintolevytyyppiä ei ole sen jälkeen tarkistettu Setup-tilan
avulla. Kun käsittely-yksikköön asennetaan pohjustamaton
kiintolevy, tämä virheilmoitus tulee automaattisesti, ja  sen voi
jättää huomiotta. Aseta oikea kiintolevytyyppi Setup-tilan
kautta. Jos virheilmoitus säilyy, kiintolevy tai sen ohjain on

viallinen.

BIOS(24): Bad memory size in CMOS RAM
Parametrimuistissa oleva muistikoko ei täsmää todellisen
muistin määrän kanssa. Aseta oikea muistikoko Setup-tilassa.

BIOS(25): Bad configuration in CMOS RAM
Parametrimuistissa on (tai on ollut) väärää tietoa. Tarkista
parametrit Setup-tilan avulla.

BIOS(26): Bad CMOS RAM checksum
Parametrimuistin tarkistussumma on (tai on ollut) virheellinen,
mikä tarkoittaa, että jokin muu kuin Setup on muuttanut muistin
sisältöä. Tämän vian esiintyessä vain kantamuistia ja  levykease-
maa voi käyttää, koska parametrimuistin tietoihin ei voi luottaa.
Tarkista parametrit Setup-tilassa.

BIOS(27): No battery for CMOS clock/RAM
Kello/kalenterille ja parametrimuistille virtaa antava paristo
puuttuu tai on viallinen. Asenna uusi paristo ja  päivitä paramet-
rit Setup-tilassa.
Uuden pariston asentaminen on kuvattu luvun Käsittely-
yksikkö kappaleessa Pariston vaihtaminen.

BIOS(30): Keyboard error, key=£oodiH
Alas juuttunut näppäin on löytynyt käynnistystestin aikana.
Tämä virheilmoitus tulostuu myös, jos jotain näppäintä pai-
netaan testin aikana. Siinä tapauksessa ilmoituksesta ei tarvitse
välittää.
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BI0S(31): Keyboard error
BIOS(32): Keyboard error
BIOS(33): Keyboard error

Kun näppäimistölle annettiin RESET-komento, yhteys näp-
päimistönohjaimeen katkesi (31), ohjain ei vastannut (32), tai
ohjain ei kuitannut komentoa (33). Jos tämä ilmoitus säilyy, ota
yhteys huoltopalveluun

BIOS(34): Keyboard error
Näppäimistö antoi tuntemattoman tyyppikoodin. Vaihda näp-
päimistö.

BIOS(50): Floppy error, status=£oodzH
Kun levykeohjaimelle annetttiin RESET-komento, BIOS antoi
virhekoodin. Kun saat tällaisen ilmoituksen, talkista ensin, että
levykeohjain on viritetty Setup-tilassa. Jos ilmoitus säilyy,
levykeasema, ohjain tai prosessorikortti täytyy vaihtaa.

BIOS(60): Hard disk controller error, status=koodiH
BIOS(61): Hard disk controller error, status=koodiH

Kiintolevyn ohjaimen RESET-komento (60) tai sisäinen testi
(61) epäonnistui. Jos viihe ei häviä, kiintolevyn ohjain täytyy
vaihtaa.

BIOS(62): Hard disk numero failure,status=£oodzH
BIOS  (63): Hard disk numero failure,status=Az><?JzH

Komento ’init drive’ tai ’recalibrate drive’ on epäonnistunut
(62) , tai jotakin sisimmän sylinterin sektoria ei ole pystytty
lukemaan (63). Numero tarkoittaa kiintolevyä 0 tai 1. Ilmoitus
63 voi aiheutua setup-parametrien virheestä. Käytä Setup-tilaa
parametrien tarkistamiseksi. Jos virhe säilyy, kiintolevy on
vaihdettava.

BIOS(64): Hard disk numero type is tyyppi
Setup-tilassa määritelty kiintolevyn tyyppi ei täsmää todellisen
tyypin kanssa. Aseta oikea levytyyppi (virheilmoituksessa
näkyvä) Setup-tilan avulla, tai aseta kiintolevyn arvoksi Auto.
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BIOS(65): Cannot use auto type on hard disk numero
Kiintolevy ei ole pohjustettu sisältämään tietoa levytyypistä.
Levynumero tarkoittaa kiintolevyä 0 tai 1. Käytä Setup-tilaa
asettaaksesi tyypin setup-parametrien listan mukaan.

BIOS(66): Hard disk auto initialization error
Jäijestelmä ei pysty lukemaan kiintolevyn O-sylinterin
2-sektorilla olevan levy-tyypin tiedon. Käytä Setup-tilaa
asettaaksesi tyypin setup-parametrien listan mukaan.

BIOS(70): Boot load failed. System stopped
Käynnistyksen aikana tapahtui keskeytys INT18 (’attempt to
start resident BASIC’). Tämä voi johtua joko laitteistoviasta tai
siitä, että ohjelma, jota yritettiin ladata, ei ole suunniteltu
käytettäväksi AT-koneessa

BIOS(80): Auxiliary error
Lisäportti ei saa virtaa. Ota yhteyttä huoltopalveluun.(Tätä
virtieilmotusta edeltää yleensä BIOS(33): Keyboard error.)

BIOS(81-89): Auxiliary error
Virheilmoitukset 81-89 johtuvat viallisesta hiirestä. Poista tai
vaihda viallinen lisälaite ja  käynnistä järjestelmä uudestaan.
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Kahdeksan tai neljän äänimerkin sarja

Jos välittömästi käynnistyksen jälkeen kuuluu neljän tai kahdek-
san saijan äänimerkkejä, testi on löytänyt vian laitteistossa. Kat-
kaise virta kaikista laitteista, tarkista kaapeloinnit ja yritä uudel-
leen. Jos vika säilyy, ota yhteys Nokia Datan huoltoon.

Alla on luettelo äänimerkkisaijoista (suluissa ilmoituksen nume-
ro). Äänimerkit koostuvat pitkistä ja lyhyeistä äänistä.

( 1 ) DRAM -muistin virkistys ei toimi

(2) Jäijestelmän ajastin ei toimi tai suorittimen oskillaattori liian nopea/hi-
das.

(3) Muistiosoitevirhe prosessorikortin ensimmäisessä 64 kilotavussa.

(4) Muistivirhe prosessorikortin ensimmäisessä 64 kilotavussa (kuvio
OFFFFh)

(5) Muistin pariteettivirhe ensimmäisessä 64 kilotavussa (kuvio OFFFFh)

(6) Muistivirhe ensimmäisessä 64 kilotavussa (kuvio OOOOOh).

(7) Muistin pariteettivirhe ensimmäisessä 64 kilotavussa (kuvio OOOOOh).

(8) Virheellinen BIOS ROM tarkistussumma.

(9,0) Näppäimistönohjain ei hyväksynyt komentoa ’ Keyboard Lock
Timeout’

...- (9,1) Komentoa ’Unlock Keyboard Scan Code’ ei hyväksytty.

(9,2) Komentoa ’Lock Keyboard Scan Code’ ei hyväksytty.

(9.5) Näppäimistönohjain varattu. Ei pysty suorittamaan käynnistys
testiään.

(9.6) Näppäimistön käynnistystestiä ei hyväksytty.

. — (9,7) Näppäimistön käynnistystestiä ei kuitattu.

-... (9,8) Näppäimistönohjain viallinen

(9.9) Komentoa ’Read Input Port’ ei hyväksytty.

(9.10) Komentoon ’Read Input Port’ ei vastattu.

(9.1 1) Komentoa ’Write CCB* ei hvyäksytty.

-.. (9,12) Komentoa ’Write CCB/Keyboard Type’ ei hyväksytty.

- - - -. (9,14) Komentoa ’Hard reset’ ei hyväksytty.

-.. ----- (9,15) Komentoa ’Lock Keyboard code’ ei hyväksytty.

(10) Kello/kalenteri- ja parametrimuistipiirit viallisia.
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Liitteet

Järjestelmäparametrit

Merkitse Setup-tilassa käsiteltävät parametrit tähän taulukkoon.
Muista merkitä kaikki muutokset muistiin.

Setup Parameters:

Diskette drive(s):

Fixed disk drive(s)

Base memory size:

640 kbytes

Extended memory size

Expanded memory size (EMS):

Enhanced/Security

Reset-key:

CTRL-ALT-

Serial Port Address:

Parallel Port Address:

Floppy Controller:

Shadow option PROMs:

Server mode

Keyboard lock key:

CTRL-ALT-
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Merkit

224 cc

225 p
226 r
227 tr
228 S
229 CT
230 y
231 T
232 $
233 e
234 Q
235 6
236 CO

237 0
238 e
239 n
240 =
241 +
242 >
243 <
244 r
245 j
246 -s-
247
248 O

249 •
250 -
251 /
252 n
253 2
254 1
255

160 ä
161 I
162 ö
163 u
164 n
165 R
166 a
167 o
168 £
169 •"
170 “•
171
172 H
173 j
174 «
175
176
177
178
179
180
181
182
183  1
184
185 41
is6 n
187  il
188 JJ
189 J
190 J

=*
=-

“
—

I--
---

-- 
M

l 
S 

:::
:::

: ¥

192 L
193 _L

1 94 t
195 |_
196 _
197 _|_
198 |=
!99 ||_
200 |L
201  If
202 JL
203 -
204 |L
205 =

206 *
207 JL
208 JL
209 -
218  TT
211 IL
212 L
213 f

214  IT
215  l
216
217 J
218 r

219 I
220 M

221 |
222 |
223 ■

64 g
65 A
66 B

67 C
68 D
69 E
70 F
71  G
72 H
73 I
74 J
75 K
76 L
77 M
78 N
79 0
8© P
81  Q
82 R
83 S
84 T
85 U
86 U
87 U
88 X
89 Y
90 Z
91  [
92 \
93 3
94
95

32
33 I
34 ”
35 «
36 $
37 X
38 &
39 '
40 (
41  )
42 «
43 +
44 ,
45 -
46 .
47 /
48 O
49 1
50 2
51  3
52 4
53 5
54 6
55 7
56 8
57 9
58 :

59 ;
60 <
61  =
62 >
63 ?

96 '

9? a
98 b
99 c

100 d
101 e
102 f
103 g
104 h
105 j
106 j
107 k
108 1
109 m
110 n
m o
112 p
113 q
114 r
115 s
116 f
117 u
118 u
119 U
120 X
121 g
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& Aakkosnumeeriset näppäimet 1-12
ALT GR -näppäin 1-15
ALT-näppäin 1-14
Asennus 2-3

B BACKSPACE -näppäin 1-15
BIOS (Basic Input/Output System) 1-5, 7-8
BREAK-näppäin 1-18,7-5

C CAPS LOCK -näppäin 1-13
Caps Lock -tila 1-13, 1-19
Caps Lock -näppäin 1-13
merkkivalo 1-19

CGA-näytönohjain 6-4
CTRL-ALT-DEL (soft reset) 3-9
CTRL-BREAK 1-18,7-5
CTRL-näppäin 1-14

D DELETE-näppäin 1-16
Double Density 1-7

E EGA-näytönohjain 6-4
EMS (expanded memory specification) . . . .2-12, 5-9
END-näppäin 1-16
ENTER-näppäin 1-15
ESC-näppäin 1-18
Expanded-muisti 2-12, 5-9, 6-3
Extended-muisti 2-12,5-8,6-3

G Grafiikkatilat 1-20, 1-21, 6-4

H Hard reset 3-9, 4-7
Hercules-näytönohjain 6-4
High Density 1-7
Hiiri-liitin 1-4, 6-3
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HOME-näppäin 1-16
Huolto 7-6

I INSERT-näppäin 1-16,1-17

K Kellonaika ja päivämäärä 2-10
kellonajan ja päivämäärän asetus 2-10

Kiintolevy 1-10,4-9
merkkivalo 1-10
varmuuskopiointi 4-9

Kiijoitinportti 1-4
Kirjoitussuojaaminen 1-8
Kohdistimenohjausnäppäimet 1-16
Kohdistin 1-16
Kokoaminen 6-5
Korttipaikat 6-3, 6-8
Kuljetus 3-13,3-14
Käsittely-yksikkö 1-3, 6-3
Käynnistyskytkin 1-3, 3-4
Käynnistystesti 3-5, 7-7
Käyttöjäijestelmä ii, 2-14, 3-7
asentaminen 2-14
käynnistäminen 3-7, 3-8

Käyttöönotto 2-3
käyttöjärjestelmän asentaminen 2-14
sovellusohjelmien asentaminen 2-15

Käyttöympäristö 2-4

L Laajennuskortit 2-12, 5-8, 5-9, 6-3, 6-8
Laitteiston siirtäminen 3-13,3-14
LDU llAlattanäyttö 1-21,6-4
Levykeasemat 1-6
levykeasema A 1-7
levykeasema B 1-7
merkkivalo 1-7
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Levykkeet 1-6
asettaminen 1-8
kiijoitussuojaaminen 1-8
pohjustaminen 1-7
poistaminen 1-8
varmuuskopiointi 4-9

Liitännät 1-4, 6-3
Lisämuisti 2-12, 5-8, 5-9, 6-3, 6-8
laajennuskortit 6-8

M Merkkivalot 1-19
käsittely-yksikkö 1-3, 1-9
näppäimistö 1-11, 1-17, 1-19

MS-DOS ii
Muisti 1-5,2-12,6-3
expanded-muisti 2-12
extended-muisti 2-12
laajennus 2-12
RAM-muisti 1-5
shadow-muisti 2-12, 5-12

Musta/valkonäyttö DU 151 1 -20, 6-4

N Num Lock -tila 1-17,1-19
merkkivalo 1-19
näppäin 1-17

Numeronäppäimet 1-17
Nuolinäppäimet 1-16
Näppäimistö 1-11,2-6,3-11
liitin 1-4
lukitseminen 3-11,4-5
lukitusnäppäin . .3-11, 5-16
merkkivalot 1-19
vapauttaminen 3-11

Näytönohjain 6-4
Näytöt 1-20
LDU HA  lattanäyttö 1-21,6-4
musta/valkonäyttö DU 151 1-20, 6-4
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värinäyttö CDU 14A 1-20, 6-4
värinäyttö DU 146 1-20, 6-4

P PAGE DOWN -näppäin 1-16
PAGE UP -näppäin 1-16
Päivämäärä 2-10
Palvelintila 5-13
Parametrimuisti 1-5, 4-6
Paristo 6-7, 7-9
PAUSE-näppäin 1-18
Portit 1-4, 6-3
PRINT SCREEN -näppäin 1-18
Purkaminen ja kokoaminen 6-5
Pääkäyttäjä 4-3
Päällekkäisnäppäimet 1-16

R RAM (Random Access Memory) 1-5
Reset 5-11
Rinnakkaisliitäntä 1-4, 6-3
Rinnakkaisportti 1-4, 6-3

S Salasanat 3-6, 4-5, 5-14, 5-15
Sarjaliitäntä 1-4, 6-3
Sarjaportti 1-4,5-11,6-3
Scroll Lock -tila ............................ 1-18,1-19

merkkivalo 1-19
näppäin 1-18

Setup-tila 2-9, 5-3
Shadow-muisti 2-12,5-12
SHIFT-näppäin 1-13
Siirtäminen 3-13,3-14
Soft reset 3-9
Sovellusohjelmat 2-15
Suoritin 1-5, 6-3
SYS RQ -näppäin 1-18
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T TAB-näppäin 1-13
Tekniset tiedot 2-4, 6-3
Toimintahäiriöt 7-3
Toimintonäppäimet 1-18
Turvallisuus 4-4,5-14

U Uudelleenkäynnistäminen 3-9, 4-7, 5-11

V Varmuuskopiot 4-8, 4-9
VGA-näytönohjain 6-4
Virheilmoitukset 7-7
Virtakytkin 1-3
Värinäyttö CDU 14A 1-20, 6-4
Värinäyttö DU 146 1-20., 6-4

Ä Äänimerkit 7-4,7-7,7-12
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