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BELANGRIJKE INFORMATIE
Wij danken u voor het kopen van een Packard Bell-computer.
Deze handleiding maakt u bekend met de functies van uw computer. Daarnaast vindt u hierin ook
informatie over het onderhouden van uw computer en het oplossen van eventuele problemen.
Packard Bell Master CD/DVD Creator
Met Master CD/DVD Creator zet u de herstelgegevens van uw
computer op CD of DVD. Er worden geen losse kopieën van de
Windows-CD's en Microsoft-programma's geleverd. Al deze
programma's worden opgeslagen in de herstelgegevens (zie
pagina 26 voor verdere details).
Packard Bell InfoCentre
Raadpleeg voor meer informatie het Packard Bell InfoCentre, de
elektronische gebruikershandleiding op uw computer (zie pagina
21 voor verdere details).
PC instellen
Packard Bell heeft alle belangrijke stappen voor het instellen van
uw computer in één toepassing opgenomen. Met PC instellen
configureert u uw internettoegang, virusscanner, identiteitskaart
voor uw computer enz (zie pagina 21 voor verdere details)
Packard Bell Website
Bezoek www.packardbell.com regelmatig! Bezoek ook het
gedeelte Support: het bevat de nieuwste informatie, hulp,
stuurprogramma’s en downloads.
Packard Bell Support
Schrijf het serienummer van uw computer, datum en plaats van aankoop en de
modelnaam op de omslag van deze handleiding. Bewaar ook uw aankoopbewijs en
Garantie- en Serviceblad. Schrijf voordat u ons belt eventuele foutmeldingen op
die verschijnen als het probleem zich voordoet, ga bij de computer zitten en
schakel deze in als dat mogelijk is. Houd deze informatie bij de hand als u contact
met ons opneemt. Zo kunnen we u beter en sneller helpen.
Copyright

Packard Bell -handleiding 'Aan de slag en problemen oplossen'. Copyright © 2006 Packard Bell B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets
uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Packard Bell B.V. op elektronische, mechanische,
magnetische, optische, chemische, handmatige of andere wijze worden verveelvoudigd, uitgezonden, uitgetrokken of opgeslagen in
een informatieverwerkend systeem.

Beperkte aansprakelijkheid

Packard Bell B.V. ontkent uitdrukkelijk alle garanties of waarborgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties die betrekking
hebben op de verkoopbaarheid of geschiktheid voor enigerlei doel van dit product of van deze handleiding. Er worden regelmatig
updates van hard- en software uitgevoerd. Daarom is het mogelijk dat bepaalde instructies, specificaties en afbeeldingen in deze
documentatie in uw situatie iets afwijken. Alle onderdelen die in deze handleiding worden beschreven, zijn slechts ter illustratie en zijn
misschien niet van toepassing op uw situatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de beschrijvingen in deze handleiding.
Packard Bell B.V. behoudt zich het recht voor deze uitgave te herzien en veranderingen in de inhoud of het product aan te brengen,
zonder de verplichting iemand vooraf van de revisie of wijzigingen op de hoogte te brengen. Packard Bell B.V. is onder geen enkele
voorwaarde aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot inkomstenderving of andere zakelijke
verliezen die ontstaan door het gebruik van dit product.

Handelsmerk

Microsoft, Outlook en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. FireWire is een handelsmerk van
Apple Computer, Inc. en PS/2 is een handelsmerk van International Business Machines Corporation. Packard Bell is een gedeponeerd
handelsmerk van Packard Bell B.V. Alle andere bedrijfs- of productnamen zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of
servicemerken van hun respectieve eigenaars.
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BASISINFORMATIE COMPUTER
VEILIGHEID EN COMFORT
Veiligheidsmaatregelen
Volg onderstaande instructies voor een comfortabel gebruik van de computer en het voorkomen van
gezondheidsproblemen.

Computeromgeving
Zorg dat de computer:
✓ niet in direct zonlicht staat;
✓ niet in de buurt staat van magnetische velden of apparatuur die statische elektriciteit opwekt;
✓ ten minste 30 centimeter van mobiele telefoons verwijderd is;
✓ niet in een stoffige of vochtige omgeving staat;
✓ niet op een tapijt of een ander oppervlak staat dat statisch geladen kan zijn.

Kabels
Zorg dat:
✓ de kabels niet te strak komen te staan en dat er niemand op gaat staan of erover valt;
✓ andere apparatuur de kabels niet beknelt;
✓ voedingskabels zijn aangesloten op een geaard stopcontact;
✓ het stopcontact eenvoudig bereikbaar is en zich zo dicht mogelijk bij de computer bevindt (sluit er niet
te veel adapters op aan).

Computer schoonmaken

✓ Haal voordat u de computer gaat schoonmaken altijd de netkabel uit het stopcontact(en de batterij
✓
✓
✓
✓

verwijderen als u een notebook gebruikt);
Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen maar een vochtige doek;
Spuit een schoonmaakproduct nooit direct op het scherm;
Als er stof in uw computer zit, gebruik dan geen stofzuiger om het te verwijderen;
Als u een vloeistof op uw computer of een randapparaat morst, schakelt u die onmiddellijk uit (en de
batterij verwijderen als u een notebook gebruikt) en maakt u de netkabel los. Voordat u de computer
weer inschakelt, moet hij volledig droog zijn. Wacht indien nodig een nacht voordat u de computer
opnieuw opstart.

Voorzorgsmaatregelen
Als u de computer gedurende langere tijd gebruikt, zorg er dan voor dat u regelmatig een pauze neemt. Kijk
af en toe weg van uw scherm. Gebruik uw computer niet als u moe bent.
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Om het gebruik van uw computer zo aangenaam mogelijk te maken,
voldoet u aan de volgende voorwaarden:
✓ Rechtop zitten met een ontspannen rug
✓ Verstelbare stoel
✓ Voeten plat op de vloer of op een voetsteun
✓ Bureauhoogte 60-70 cm vanaf de vloer
✓ Voldoende ruimte rondom de computer en de andere apparatuur
voor goede ventilatie
✓ Bovenrand van scherm op ooghoogte
✓ Ogen op ongeveer 45-70 cm van het scherm
✓ Stations en bedieningselementen gemakkelijk toegankelijk

✓ Een ‘warmte’-symbool op de onderzijde van de computer geeft aan dat de onderzijde van de

computer tijdens het gebruik warm kan worden. Vermijd lichamelijk contact en plaats de
ingeschakelde computer niet op uw schoot.
✓ Sommige aandoeningen aan handen, polsen, armen, nek, schouders, benen en rug kunnen verband
houden met herhaling van bewegingen en kunnen daardoor verergeren. Om het risico op aandoeningen
te verminderen, typt u met uw polsen recht en uw handen en polsen zwevend boven het toetsenbord.
Als u last hebt van pijn, tintelingen, gevoelloosheid of andere klachten, raadpleeg dan een arts.
✓ Ouders wordt geadviseerd op hun kinderen te letten als zij spelletjes spelen op de computer. Als u of uw
kind de volgende symptomen vertoont: duizeligheid, wazig zien, trillingen van de ogen of spieren,
verlies van bewustzijn, verstoord oriëntatievermogen, stuiptrekkingen of ongewilde bewegingen, stop
dan METEEN en raadpleeg uw arts. Dit kan zelfs gebeuren als u niet aan epilepsie lijdt.

KENNISMAKING MET UW COMPUTER
Toetsenbord en muis
Draadloze apparatuur
De muis en het toetsenbord maken normaliter automatisch verbinding zodra u de computer inschakelt. Als
de draadloze muis of het draadloze toetsenbord na installatie niet werkt, dient u de communicatie met de
ontvanger handmatig tot stand te brengen.
1. Controleer eerst of de batterijen voor het toetsenbord en de muis correct zijn geplaatst.
2. Meld de muis aan:
− Druk op de knop Connect op de ontvanger.
− Draai de muis ondersteboven.
− Druk met een dun object (b.v. de punt van een balpen) op de knop Connect van de muis.
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3.
−
−
−

Meld het toetsenbord aan:
Druk op de knop Connect op de ontvanger.
Draai het toetsenbord ondersteboven.
Druk met een dun object (b.v. de punt van een balpen) op de knop Connect van het toetsenbord.

Muis of touchpad
De muis of het touchpad (voor draagbare computers) bestuurt het pijltje op het scherm. Dit pijltje wordt
aanwijzer of cursor genoemd. Als u de muis over een hard en vlak oppervlak beweegt of als u uw vinger
over het touchpad beweegt, volgt de aanwijzer deze bewegingen. Als u op een knop van de muis of het
touchpad klikt, dan kiest of activeert u het commando waarop de aanwijzer staat.
Verbeter de beweging en zichtbaarheid van uw
aanwijzer! Klik op Start > Configuratiescherm >
Printers en andere hardware > Muis > Opties voor
de aanwijzer.

Gebruik het scrollwieltje of de scroll-knop
om door de toepassingen te navigeren.
Klik rechts om een
popup-menu te laten
verschijnen.

Als u twee keer snel achter elkaar
op het touchpad tikt, hebt u in
feite gedubbelklikt.

Klik links om
het onderdeel te
kiezen waarop
de muisaanwijzer staat.
Dubbelklik om het
programma waarop de
aanwijzer staat te starten
of een complete paragraaf
te selecteren bij het
intypen van een tekst.

Links klikken

Rechts klikken
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Toetsenbord
Het toetsenbord wordt gebruikt voor het invoeren van gegevens of opdrachten. De toetsfuncties zijn
afhankelijk van de gebruikte toepassing. Het in deze handleiding afgebeelde toetsenbord is slechts een
voorbeeld.
Uw toetsenbord kan er anders uitzien. Raadpleeg InfoCentre voor een volledige omschrijving van uw
toetsenbord.

➊

➋ ➌

➒
➍

➑
➐

➏

➎

1. Cijfers: Voor het invoeren van cijfers of speciale tekens. Druk tegelijkertijd op [Shift] voor de tekens op de
bovenzijde van de toetsen en druk op tegelijkertijd op [Ctrl] + [Alt] voor de tekens rechts.
2. Backspace: Om een plaats terug te gaan en het laatst ingetypte teken te wissen.
3. Del: Voor het wissen van tekens rechts naast de cursor of geselecteerde items.
4. Numeriek toetsenblok: Fungeert als een tweede set cursortoetsen. Druk op [NumLock] voor het invoeren
van getallen.
5. Pijltoetsen: Om de cursor naar boven, beneden, links en rechts te bewegen.
6. Enter: Indrukken voor het invoeren van een commando, het invoegen van harde return in een tekst of het
accepteren van een gekozen optie.
7. Spatie: voor het invoeren van een spatie in uw tekst.
8. Shift: Tegelijkertijd met een lettertoets gebruiken voor het invoeren van hoofdletters.
9. Esc: Annuleert de meeste actieve taken.
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Multimediatoetsen (op bepaalde toetsenborden)

Standby (slaap-modus)
activeren

Uw favorieten
weergeven

Outlook Express /
Internet Explorer starten

Ga naar Packard Bell online services
Shopping, Support, Homepage

Volumeregelaars:
Volume-/+, mute

Multimediatoetsen:
Afspelen/Pauze, Stoppen

Om ruimte en gewicht te besparen, hebben notebooks compacte toetsenborden. Deze toetsenborden
hebben toetsen voor het activeren van speciale functies, zoals het ingebedde numerieke toetsenblok.
NumLock: Druk op [NumLock] om het
numerieke toetsenbord te (de)activeren

Fn: Gebruik samen met de toetsen [F1] tot [F12] voor
het activeren van speciale functies

Computerstations
De hieronder beschreven stations zijn meestal in gebruik op Packard Bell-computers. Dat betekent
natuurlijk niet dat ook uw computer ze heeft of dat uw computer alleen deze stations zou bevatten. Kijk in
InfoCentre voor specifieke documentatie over het model dat u hebt gekocht.

Geheugenkaartlezer
Alle geheugenkaarten worden gebruikt door uiteenlopende soorten digitale camera’s,
PDA's, MP3-spelers en mobiele telefoons. Sommige computers zijn voorzien van een
geheugenkaartlezer waarmee u de meest voorkomende kaarten kunt lezen en ernaar
kunt schrijven, zoals MMC (Multi Media Card™), CF (Compact Flash®), IBM
Microdrive™, SM (Smart Media™), SD (Secure Digital)™, of MS (Memory Stick®).
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Kaart formatteren

Voordat u een kaart voor het eerst gebruikt, moet hij worden geformatteerd.
1. Plaats uw kaart in de daarvoor bestemde sleuf en klik op Start > Deze computer.
2. Klik met de rechtermuisknop op het kaartpictogram en selecteer Formatteren.
3. Klik op Start in het formatteervenster en klik vervolgens op OK.

Kaart uit externe kaartlezer verwijderen.

1. Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen in het systeemvak (naast de klok).
2. Klik op USB-massaopslagapparaat veilig verwijderen.
3. Wacht tot de melding Veilig om hardware te verwijderen verschijnt.

4. Verwijder de kaart.

Optische stations
In de meeste computers zit een DVD-station. Het DVD-station kan audio-CD's, CD's met gegevens
(bestanden en programma's), video-CD's en beschrijfbare CD's lezen. Verder ook DVD's, DVD-films en de
meeste beschrijfbare DVD's.

Types CD's en DVD's

Als uw computer is uitgerust met een CD-station of een CD-writer, kunt u alleen CD's afspelen.
Als uw computer is voorzien van een CD- of DVD-writer, kunt u hiermee CD's kopiëren, uw eigen
muziekcompilaties samenstellen, digitale fotoalbums maken of een kopie maken van uw waardevolle
gegevens.

Controleer voordat u een CD gaat kopiëren of er geen handelsmerken of copyright op rusten en dat
u er een kopie van mag maken. In de meeste landen mag u een back-up van software maken of mag
u muziek kopiëren voor eigen gebruik.
CD- en DVD-writers ondersteunen twee soorten beschrijfbare discs:
"R": U kunt de disc slechts één keer gebruiken. Na het opslaan van uw bestanden kunt u ze niet meer
verwijderen of de disc opnieuw gebruiken.
"RW": Dergelijke discs kunt u meerdere keren gebruiken voor het opslaan of verwijderen van uw
bestanden. Ideaal om back-ups te maken van belangrijke gegevens.

Voorzorgsmaatregelen
✓ Plaats de disc in de lade voordat u een programma opstart.
✓ Verwijder de disc niet voordat u het programma dat gebruik maakt van de disc hebt afgesloten. Uw

computer kan anders vastlopen. Als dit toch gebeurt, start dan uw computer opnieuw op met behulp van
Windows Taakbeheer (zie pagina pagina 43).
✓ Als de lade niet naar buiten komt, kunt u deze handmatig proberen te openen.
1. Schakel de computer uit.
2. Steek voorzichtig een rechtgebogen paperclip in het nooduitwerpgaatje (indien aanwezig). Gebruik
hiervoor geen potlood; de punt kan in het uitwerpgaatje afbreken en uw station beschadigen.
✓ Houd de lade gesloten als u de speler niet gebruikt.
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Batterijen (notebooks)
Als u de computer niet op een stopcontact kunt aansluiten, krijgt hij voeding van een oplaadbare batterij.
De batterij kan worden verwijderd. U kunt een oudere batterij met geringe capaciteit dus vervangen en op
lange reizen zou u meerdere batterijen kunnen meenemen.
Hoewel de batterij in de fabriek volledig is opgeladen, kan de lading door transport en opslag zijn
afgenomen. Als u de computer voor het eerst gaat gebruiken, sluit dan de netadapter aan en laad de batterij
volledig op.
Raadpleeg InfoCentre voor meer
informatie over uw notebook

Batterijlevensduur
De levensduur van een batterij is afhankelijk van de wijze waarop de computer wordt gebruikt, de
batterijcapaciteit en de computerconfiguratie. Batterijen zullen na verloop van tijd slechter gaan presteren
(50% van der maximumtijd behaald in een testomgeving). Om een betrouwbare werking te verzekeren moet
u om de paar maanden de (NiMH) batterij volledig ontladen en daarna volledig opladen.

Batterij vervangen
In sommige computers voedt een lithiumbatterij het geheugen dat de configuratiegegevens bewaart. Vervang
deze batterij voor hij te ver leeg raakt om te voorkomen dat de configuratiegegevens verloren gaan.

Batterij weggooien
Batterijen bevatten een mengsel van chemicaliën en moeten met zorg worden behandeld. Lever oude
batterijen in volgens de regels die gelden in het land waar u verblijft. Gooi ze nooit bij het gewone afval

Poorten en connectors
De hieronder beschreven poorten en connectors zijn op veel Packard Bell-computers aanwezig. Dat
betekent natuurlijk niet dat ook uw computer ze heeft of dat uw computer alleen deze poorten zou
bevatten. Kijk in InfoCentre voor specifieke documentatie over het model dat u hebt gekocht.

Voorzorgsmaatregelen
✓ Lees altijd de installatie-instructies die bij een apparaat zijn geleverd voordat u het apparaat aansluit.
✓ Verwijder geen apparaat dat de computer op dat moment gebruikt.
✓ De meeste apparatuur is "hot-pluggable". Dit houdt in dat de apparatuur kan worden aangesloten of
verwijderd terwijl de computer aan staat. De apparatuur wordt automatisch gedetecteerd en
geïnstalleerd. Hot-pluggable apparatuur moet echter wel worden uitgeschakeld voordat deze van de
computer ontkoppeld kan worden (zie "Kaart verwijderen" op pagina pagina 10)
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USB (Universal Serial Bus)
USB-poorten vormen een gemakkelijke "hot-pluggable"-verbinding.
Met USB 2.0-connectors kunnen USB 2.0 Hi-speed-apparaten hogere snelheden bereiken.
Full speed- en low speed-apparaten zullen op dezelfde snelheid werken als bij eerdere
versies van USB. U herkent een apparaat aan de onderstaande logo's:

IEEE 1394
Via een IEEE 1394-poort (ook bekend onder de naam FireWire™ of i.LINK) kunt u highspeed digitale apparatuur, zoals een digitale videocamera, een externe harde schijf of een
scanner, op uw computer aansluiten.

PC Cards (PCMCIA)
PC Cards (ook wel PCMCIA-apparatuur genoemd) is apparatuur ter
grootte van een creditcard waarmee u uw computer gemakkelijk kunt
uitbreiden. Notebooks zijn er vaak van voorzien. U kunt in elk PC Cardslot van uw computer een PC Card plaatsen, hoewel het soort card dat in
een slot kan worden geplaatst, kan verschillen.

Legacy-poorten
Legacy-poorten zijn de oudere poorttypen die op de meeste computers nog aanwezig zijn om te zorgen dat
ook oudere apparatuur kan worden gebruikt. Anders dan bij "hot-pluggable"-apparatuur moet u de
computer uitschakelen voordat u legacy-apparatuur gaat aansluiten of verwijderen.
Parallel (printer- of LTP-poort): voor het aansluiten van printers, scanners of externe
harde schijven.

Serieel (communicatie- of COM-poort): voor het aansluiten van een externe modem,
een muis of een digitale camera.
PS/2: voor het aansluiten van een muis of keyboard.

Audioconnectors
Lijnuitgang: voor het aansluiten van luidsprekers op de computer.
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Optische uitgang: voor geluid van S/PDIF-kwaliteit. Als u 5.1-luidsprekers en een
HiFi-versterker met een optische ingang hebt, dan kunt u bij het afspelen van DVD's
op uw computer genieten van echte Dolby Digital-geluidsweergave.
Lijningang: voor het aansluiten van een geluidsbron op uw computer.

Microfoon: Voor aansluiting van een monomicrofoon met een plug van 3,5 mm.

TV-uitgang
Via de TV-uitgang kunt u een televisie (met geschikte video-in connector) als extern
beeldscherm gebruiken. Als u ook het geluid via de TV wilt weergeven, dan moet u
ook de lijnuitgang van uw computer op de TV aansluiten.

Communicatiepoorten
Modem voor het aansluiten van een inbelmodem voor internet via een
telefoonverbinding.
Netwerk (LAN- of Ethernet-poort): voor het delen van een communicatielijn en bronnen met andere computers.
Andere soorten modems, zoals DSL-, kabel- of WiFi-apparaten kunnen op de USBpoorten of PC Card-slots van uw computer worden aangesloten.
De netwerk- en de modempoort lijken sterk op elkaar en bevinden zich meestal naast elkaar. Een
vergissing is dus snel gemaakt. De netwerkpoort is iets groter dan de modempoort.
Maak bij onweer alle verbindingskabels van uw computer los, ontkoppel uw modem van de
telefoonlijn, de TV-poort van de antenne-aansluiting en zorg dat er geen netwerkkabels aangesloten
zijn. Een blikseminslag op nabije telefoonlijnen of antennes kan uw modem, uw netwerk, uw TVkaart of zelfs uw gehele computersysteem beschadigen. De garantie is niet van toepassing bij
computerschade ten gevolge van een blikseminslag.

Computer in- en uitschakelen
Computer inschakelen
1. Schakel eerst alle apparaten IN die op de computer zijn aangesloten (waaronder de monitor) door op de
voedingsschakelaar te drukken.
2. Druk daarna op de AAN/UIT-knop om de computer AAN te zetten.
Om de computer met anderen te kunnen delen en steeds uw eigen
systeeminstellingen te kunnen gebruiken, kunt u voor iedere gebruiker
een eigen account instellen. U hebt altijd toegang tot uw accounts en kunt
die ook altijd aanpassen door te klikken op Start > Configuratiescherm >
Gebruikersaccounts.
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Computer uitschakelen
Als u de computer wilt uitzetten, moeten alle programma's zijn afgesloten.

➋
➊
Als de computer uit staat, schakelt u alle externe
apparaten (b.v. de monitor) die zijn voorzien van een
AAN/UIT-knop UIT.

➌

Notebooks kunt u uitschakelen zonder naar het Windows
Start-menu te gaan. Sluit al uw toepassingen af en druk op
de aan/uit-knop.

Geforceerd afsluiten

Als u problemen ondervindt bij het afsluiten van
uw computer, gebruik dan Taakbeheer.
Taakbeheer geeft informatie over de prestaties
van uw computer en toont gegevens over
programma’s en processen op uw computer.

➊

➋
➌

Druk tegelijkertijd op de toetsen [Ctrl] + [Alt]
+ [Del] of klik met de rechtermuisknop op
een lege plek in de taakbalk om in het menu
dat dan verschijnt Taakbeheer te selecteren.

Als uw computer nog steeds niet reageert, drukt u op de aan/uit-knop om uw computer uit te
schakelen. Houd deze knop ingedrukt tot alle LED's uit gaan en wacht ongeveer 30 seconden met
het opnieuw inschakelen van uw computer.

Energiebeheer
Energiebeheer van Windows regelt het energieverbruik van de computer en
bespaart energie. Afhankelijk van uw specifieke behoeften kiest u het
energiebeheerschema dat het beste bij u past. Er zijn drie verschillende
energiebesparende modi: systeem uitschakelen, systeem op stand-by en
systeem in slaapstand.
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Klik voor meer informatie over het personaliseren
van uw computer op Start > Help en ondersteuning.

Computer upgraden
Packard Bell streeft ernaar, het gebruik van uw computer zo eenvoudig en aangenaam mogelijk te maken.
Omdat uw eisen aan uw computer kunnen veranderen, helpt Packard Bell u de juiste accessoires te kiezen
en het beste uit uw computer te halen.

Geheugen
Het geheugen (RAM) is een belangrijk onderdeel van uw computer. Als u toepassingen gebruikt die veel
geheugen vragen, zoals computerspelletjes of het bewerken van afbeeldingen of digitale beelden, dan kunt u de
prestaties van de computer verhogen door extra geheugen toe te voegen.
Om de beste geheugenmodule voor uw Packard Bell-computer te kiezen, kunt u onze online configurator op
www.packardbell.com gebruiken! Deze stap-voor-stap-configurator is het ideale hulpmiddel om snel en
eenvoudig voor een goede prijs de juiste module te vinden, zonder het risico dat u de verkeerde kiest.

Opslag
Als u extra opslagruimte nodig hebt, back-ups wil maken of verwisselbare opslagruimte wilt hebben om uw
gegevens mee te nemen, is een externe harde schijf de perfecte uitbreiding van uw computer. U hoeft de schijf
alleen maar op een FireWire- of USB-poort aan te sluiten en binnen enkele seconden kopieert u uw waardevolle
gegevens. Dit is veel sneller dan een CD of DVD branden als u een tijdelijke back-up wil maken! Harde schijven
met een grote capaciteit zijn ook ideaal om uw favoriete muziek, foto's en video's op te slaan en overal mee
naartoe te nemen!
Ga naar www.packardbell.com om meer te weten te komen over onze accessoires en koop ze online of vind een
verkooppunt bij u in de buurt!

Convergentie
Packard Bell streeft ernaar het beste te halen uit onze steeds digitalere wereld met producten die ideaal zijn voor
veelgebruikte en nieuwe digitale bezigheden. Onze producten zijn voorzien van de beste technologieën, en u
kunt gebruik maken van de nieuwste ontdekkingen, zoals breedbandinternet, WiFi-netwerken en digitale
media. Voor home entertainment ontwikkelen we onder andere LCD TV's, digitale TV's en media-ontvangers en
verschillende MP3-spelers zodat u technologie en entertainment overal mee naartoe kunt nemen.
Ga vandaag nog naar www.packardbell.com en
bezoek de Lounge, waar technologie stressloos
en verrijkend is.

Garantie
Packard Bell-computers vallen onder een hoogkwalitatief en uitgebreid garantiepakket. Om u helemaal gerust te
stellen, kunt u met optionele PB Care-pakketten de standaardgarantie met maximaal drie jaar verlengen en
uitbreiden met on-site service van desktop computers. Ga voor meer informatie naar www.packardbell.com.
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Maakt u zich geen zorgen als u garantie verlopen is of de PB Care-pakketten niet verkrijgbaar zijn bij u in de
buurt: Packard Bell heeft de oplossing. Packard Bell heeft speciale geautoriseerde servicecentra om u van dienst
te zijn! U wordt hier bijgestaan door ervaren technici die veel verstand hebben van uw Packard Bell-product.

Recyclen
Hebt u pas een nieuwe computer of monitor gekocht en vraagt u zich af wat u met uw oude apparatuur kunt
doen? Gooi ze niet zomaar weg! Packard Bell ziet graag dat u ze hergebruikt!
In de meeste computerapparatuur zitten gevaarlijke materialen die niet op de vuilnisbelt thuishoren. Door
computers te recyclen kunnen veel materialen opnieuw worden gebruikt. Veel liefdadigheidsinstellingen
zamelen computerapparatuur in en er zijn bedrijven die gebruikte computers kunnen repareren en opnieuw
verkopen.

DE EERSTE STAPPEN OP INTERNET
Maak verbinding met internet!
Het internet wordt bijna dagelijks gebruikt op de computer. Om het eenvoudiger te maken, krijgt u van
Packard Bell alle tools die u nodig hebt!

Internet Service Provider
Om verbinding te krijgen met Internet dient u zich te registreren bij een Internet Service Provider (ISP),
die zorgt voor de fysieke verbinding tussen uw computer en het Internet. Op sommige computers is al een
aantal ISP's geïnstalleerd.

➌

➍

➋
➊
Raadpleeg de instructies die zijn meegeleverd met het installatiepakket als u gebruik wilt maken van een
eigen ISP. Vermijd het gebruik van verschillende ISP's.

Soorten aansluitingen
Er zijn verschillende manieren om verbinding met het internet te maken, afhankelijk van het model van
uw computer, uw locatie en uw communicatie-eisen.
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Inbellen

De meeste computers zijn voorzien van een standaard inbelconnector. Hiermee kunt u via de telefoonlijn
verbinding maken met internet. Als u een inbelverbinding hebt, kunt u de modem en de telefoon niet
tegelijkertijd gebruiken. Deze verbinding wordt alleen aangeraden als u weinig gebruik maakt van het
internet, omdat de verbindingssnelheid laag is en de verbindingstijd meestal per uur wordt berekend.

DSL

DSL (Digital Subscriber Line) is een constante verbinding over de telefoonlijn. U kunt de telefoon en het
internet tegelijk gebruiken, omdat deze niet dezelfde frequentie gebruiken. Voor DSL moet u in de buurt
van een telefoonmaatschappij wonen (soms is DSL in landelijke gebieden niet beschikbaar). De
verbindingssnelheid varieert afhankelijk van waar u bent; meestal hebt u met DSL een zeer snelle en
betrouwbare internetaansluiting (downloadsnelheden zijn aanmerkelijk hoger dan uploadsnelheden).
Omdat u constant verbinding hebt, wordt meestal een vast maandelijks bedrag berekend.

Kabel

Met een kabelverbinding hebt u een constante snelle verbinding met internet via de TV-kabel. Deze
service is meestal beschikbaar in grote steden. U kunt tegelijkertijd uw telefoon gebruiken, kabel-TV
kijken en het internet gebruiken. Omdat het een gedeelde verbinding is, kan de verbindingssnelheid
omlaag gaan als veel mensen in dezelfde buurt tegelijkertijd het internet gebruiken.

LAN (Local Area Network)

Een LAN is een groep computers (b.v. in een bedrijf of thuis) die dezelfde communicatielijn en -bronnen
delen. Bij gebruik van een netwerk kunt u bestanden, randapparatuur (zoals een printer) en een
internetverbinding delen. U kunt een LAN opzetten met kabels (zoals Ethernet) of met draadloze
technologieën (zoals WiFi of Bluetooth).

WiFi

WiFi (Wireless Fidelity) is een steeds populairdere vorm van wireless local area network (WLAN) die de
802.11-standaard gebruikt. Een WiFi-netwerk is eenvoudig op te zetten. U kunt er bestanden,
randapparatuur en een internetverbinding mee delen. Als u een notebook hebt, kunt u zelfs overal in uw
huis of zelfs in de tuin op internet surfen Om uw netwerk in te stellen of op een openbare plek toegang te
krijgen tot WiFi hebt u een van de volgende hardwareapparaten nodig (sommige kunnen al bij uw
computer geleverd zijn):
• Geheugenkaart (Compact Flash, SD-kaart enz.): plaats deze in de geheugenkaartlezer.
• PCMCIA-kaart: plaats deze in een PC Card-slot (meestal op notebooks).
• USB-adapter: sluit deze aan op een USB-poort.
• PCI Network Card: plaats deze in een PCI-slot op het moederbord van uw computer.
• Router ("network access point"): sluit deze aan op een USB- of Ethernetpoort of op uw modem.
Veel bedrijven, scholen, luchthavens, hotels en
fast food-restaurants bieden openbare toegang tot
WiFi-netwerken. Als u een WiFi-notebook hebt,
kunt u op deze "hot spots" verbinding met
internet maken. Vaak wordt een dag- of uurtarief
berekend, maar soms is het gebruik gratis.
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PLC

Met PLC (Power Line Communication) creëert u een netwerk via het
stopcontact. Taken zoals gegevensuitwisseling, een netwerkprinter aansturen of
een Internetverbinding tot stand brengen, worden allemaal gedaan via de
bestaande elektrische bedrading in het gebouw. Om een PLC-netwerk te
installeren hoeft u alleen maar een adapter in het stopcontact te steken en uw
computer te configureren. Met deze adapters, zoals net2plug- van Packard Bell,
kunt u een thuisnetwerk eenvoudig en snel uitbreiden of aansluiten.

Ga naar www.packardbell.com om meer te weten te komen over net2plug!

Surf op internet!
Om op internet te kunnen surfen, hebt u een internet-browser nodig. De browser op uw computer is
Microsoft Internet Explorer. Om de browser te openen drukt u de internetknop (indien aanwezig) op uw
toetsenbord in, of klikt u op Start > Internet.

Mogelijkheden Internet Explorer

➊
➐

➋

➏

➑

➌

➍
➎

1. Klik op Help of druk op [F1] op uw toetsenbord.
2. Venster minimaliseren, maximaliseren of sluiten
3. Als de pagina niet helemaal zichtbaar is, gebruikt u de pijltoetsen van de schuifbalk. U kunt ook de
pijltoetsen op uw toetsenbord of de scrollknop van de muis of het touchpad gebruiken.
4. Hyperlink: Klik hierop om naar een ander onderwerp of een andere pagina te springen.
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5.
6.
7.
8.

Met links klikken en vasthouden om venstergrootte te veranderen
Werkbalk
Adresbalk: Typ een webadres in en klik op de knop Ga naar.
Statusbalk

Eigenschappen Outlook Express
Uw computer is voorzien van Microsoft Outlook Express, waarmee u e-mail kunt versturen en ontvangen.
Met uw bericht kunt u bestanden, foto's, geluiden en video's versturen. Het wordt overal ter wereld in
slechts enkele seconden afgeleverd!
Om het programma te openen, klikt u op Start > E-mail.
Wanneer u een abonnement bij een internetprovider neemt, krijgt u meestal één of meerdere emailadressen (voor u en uw gezinsleden). Voorbeeld:
oma@packardbell.com

Gebruikersnaam

‘at’

Domein

‘punt’

Extensie

Weergave van de inhoud van de geselecteerde

Mappen om uw
berichten op te slaan

U kunt uw berichten off-line opstellen en alleen verbinding maken met Internet om te
verzenden en te ontvangen.
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U kunt zien of u online bent aan de twee kleine computers in het
systeemvak, naast de klok. Als uw computer is uitgerust met een
netwerkpoort, ziet u misschien een gelijksoortig pictogram met een
rood kruis erdoor bij inactiviteit.

Als het verbindingspictogram niet zichtbaar is:
1. Klik op Start > Configuratiescherm > Netwerk- en
internetverbindingen > Netwerkverbindingen.
2. Klik met rechts op het verbindings-pictogram en selecteer
Eigenschappen.
3. SelecteerPictogram in systeemvak weergeven gedurende de
verbinding.

Packard Bell-website
Ga om te beginnen eens naar onze website, www.packardbell.com!
Packard Bell streeft ernaar u constant persoonlijke technische ondersteuning te bieden. Raadpleeg het
onderdeel Support voor persoonlijke hulp:

✓ My PC Support herkent het serienummer van uw computer en kan u direct alle specifieke informatie
over uw computer geven!

✓ De Troubleshooter kan u helpen bij het oplossen van problemen met uw computer. (niet in alle landen
beschikbaar).

✓ Typ sleutelwoorden in het zoekveld en vind alle artikelen die met uw vraag te maken hebben.
✓ Ga naar het onderdeel Downloads om updates van stuurprogramma's voor uw computer en patches en
upgrades van programma's en firmware te zoeken en downloaden

✓ Wissel ervaringen uit met andere Packard Bell-gebruikers en zoek hulp op het gebruikersforum.
✓ U kunt ook productinformatie zoeken op serie of categorie, lezen over uw garantie en
contactinformatie vinden.

Om meer te weten te komen over de nieuwste technologieën van Packard Bell, gaat u naar onze Product
Showroom. In het onderdeel Winkelen kunt u ook een winkel bij u in de buurt vinden of met een paar
klikken op de muis de nieuwste Packard Bell-producten bestellen!

www.packardbell.com is uw toegangspoort tot een wereld van online activiteiten en diensten: bezoek ons
regelmatig voor de laatste informatie en downloads!
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WINDOWS EN SOFTWARE GEBRUIKEN
PC instellen
Packard Bell heeft alle belangrijke stappen voor het instellen van uw computer in één
toepassing opgenomen. Om 'PC instellen' te openen, klikt u op het pictogram op uw
bureaublad. Als u sommige stappen overslaat, kunt u de toepassing altijd opnieuw starten
door op dit pictogram te klikken of via Configuratiescherm in het Startmenu.
Een wizard helpt u bij de stappen om uw internettoegang, virusscanner, telefoon- en
spelletjesprogramma's te installeren, InfoCentre en Master CD/DVD Creator te gebruiken
en de identiteitskaart voor uw PC te printen. U hoeft alleen maar de onderdelen die u wilt
instellen te selecteren en de aanwijzingen te volgen.

Het aantal opties kan verschillen, afhankelijk van het aangeschafte model computer en de regio.

Documentatie van uw computer
Packard Bell InfoCentre
Deze handleiding is niet de enige bron van informatie over uw computer! In InfoCentre, uw elektronische
gebruikershandleiding, vindt u uitgebreide documentatie over uw computer, zodat u de benodigde
informatie direct op uw scherm kunt zien.
Om InfoCentre te openen dubbelklikt u op het pictogram InfoCentre op uw bureaublad of klikt u op Start
> Alle programma's > Packard Bell Ondersteuning > Gebruikershandleiding (Packard Bell InfoCentre).

➌

➍

➋
➊
Mijn Computer: Bevat alle technische informatie over uw computeronderdelen en nuttige tips over het
upgraden van uw computer.
Accessoires: Hier vindt u een scala aan accessoires die speciaal voor uw Packard Bell computer zijn ontworpen.
Internet: Beschrijft de verschillende internethulpprogramma's die op uw computer zijn geïnstalleerd en
geeft handige tips over Internet.
Tutorials: Bevat een aantal handige artikelen voor het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden voor
beginners of gevorderde computergebruikers.
Links: Deze tonen een elektronische versie van de Gebruikershandleiding of gaan naar de Packard Bellwebsite.
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Selecteer een
categorie

Het aantal beschikbare categorieën en titels is afhankelijk van de computer die u hebt gekocht.

Bezoek www.packardbell.com regelmatig! Bezoek ook het
gedeelte Support: het bevat de nieuwste informatie, hulp,
stuurprogramma’s en downloads.

Softwaredocumentatie
Voor de meeste programma’s die Packard Bell op uw computer heeft geïnstalleerd, is online documentatie
beschikbaar.
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➌

➍

➋
➊
Als u hulp nodig hebt tijdens het gebruik van een programma, drukt u op [F1] op uw toetsenbord
of klikt u op Help of het Help-pictogram (meestal een ? ).

Uw softwarebibliotheek
Waar vind ik de software?
Packard Bell-computers zijn voorzien van een groot aantal softwaretoepassingen. Welke programma's en
categorieën op uw computer beschikbaar zijn, is afhankelijk van het model.
Uw software is als volgt beschikbaar:
✓ Vooraf geïnstalleerd: uw software is klaar voor gebruik of installatie. Sommige titels werken echter
alleen met een CD of DVD (dit is vaak het geval bij games of encyclopedieën). U vindt deze discs in de
computerverpakking.
✓ Op een CD of DVD: de software moet eerst worden geïnstalleerd. Om dit te doen, klikt u op Start >
Alle programma's > Packard Bell softwarebibliotheek. Er wordt automatisch een installatiewizard
gestart. U hoeft alleen de aanwijzingen op het scherm te volgen.
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Multimediabestanden afspelen
U gebruikt de Windows Media Player of andere
audiosoftware voor het afspelen van uw audio-CD's.
Op sommige computers zitten ook alles-in-eenprogramma's, zoals PowerCinema of Windows
Media Center. In deze programma's hebt u al uw
entertainmenttoepassingen bij elkaar en kunt u
films, video, foto's, muziek en nog veel meer
afspelen!

Met de Windows Autoplay-functie kunt u kiezen hoe
Windows omgaat met mediabestanden op apparatuur
met verwisselbare opslagmedia (digitale camera, CD,
DVD etc). Als u een audio-CD of DVD-film in de speler
plaatst, opent Windows automatisch een dialoogvenster
en vraagt hoe u die disc wilt afspelen. Als Windows u
vraagt een DVD-programma te kiezen, dan raden we u
aan uw DVD’s altijd af te spelen met het DVDprogramma in de softwarecollectie.

Volumeregelaars
Behalve via de volumeregeling op uw toetsenbord, monitor of luidsprekers (afhankelijk van de apparatuur),
kunt u het volume en de balans van de luidsprekers ook via Windows regelen.
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Volume aanpassen
Om het volume aan te passen, klikt u op het Luidspreker-pictogram in het
systeemvak naast de klok.

Als dit pictogram ontbreekt:
1. Klik op Start > Configuratiescherm > Spraak, geluid en
geluidsapparaten.
2. Selecteer Geluiden en audioapparaten.
3. Selecteer Pictogram voor het volume in het systeemvak
plaatsen.

Sleep de schuifregelaar naar boven of beneden om het volume aan te passen. Klik op
Dempen om het geluid uit te zetten. Klik nogmaals om de weergave te hervatten.
Voor geavanceerde opties van de volumeregeling dubbelklikt u op het Luidsprekerpictogram in het systeemvak om het venster Volumeregeling te openen.
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HELPDESK
VEILIG COMPUTERGEBRUIK

Als u uw nieuwe computer optimaal wilt benutten en wilt dat deze gedurende lange tijd probleemloos
werkt, moet u de onderstaande programma's gebruiken en regelmatig de bewerkingen uitvoeren die in deze
handleiding worden beschreven.

Onderhoud
Packard Bell Master CD/DVD Creator
Met Master CD/DVD Creator kunt u de herstelgegevens op de harde schijf veilig kopiëren naar een
"Master DVD" of een set "Master CD's". U kunt hierbij aangeven of u de herstelgegevens op de computer
wilt behouden (wat sterk wordt aangeraden) of permanent wilt verwijderen en alleen een kopie wilt
bewaren op de Master DVD/CD's.

Bepaalde computers worden geleverd met een Master DVD/CD's in plaats van met
herstelgegevens op de harde schijf. In deze gevallen is het programma Master CD/DVD Creator
niet nodig.
Als uw computer standaard niet is voorzien van een CD- of een DVD-writer en u er later een hebt
toegevoegd, kunt Master CD/DVD Creator alsnog installeren. Gebruik dan Smart Restore om
zowel Master CD/DVD Creator als de software voor de CD/DVD-writer van Packard Bell te
installeren.
Lees dit gedeelte zorgvuldig door voordat u Master CD/DVD Creator gaat gebruiken!

✓ De herstelgegevens bevatten alle programma's die standaard bij de computer worden geleverd, inclusief

het besturingssysteem. Er worden geen kopieën van de Windows-CD's en Microsoft-programma's bij
uw computer geleverd.
✓ Als u de herstelgegevens van uw computer verwijdert, hebt u geen toegang meer tot alle opties van het
herstelprogramma van Packard Bell (zoals het herstellen van uw persoonlijke gegevens en instellingen)
en duurt het herstelproces maximaal 1 uur.
✓ De Master-DVD/CD's die u maakt, bevatten alleen de software die bij aflevering aanwezig was op de
harde schijf van uw computer. Uw persoonlijke bestanden en andere programma's die u hebt
geïnstalleerd, worden NIET gekopieerd.
✓ U kunt slechts één Master-DVD of één set Master-CD's voor uw computer maken.

Tips en opmerkingen voor Master CD/DVD Creator
✓ Gebruik een lege, beschrijfbare DVD of verschillende CD-R's. Herschrijfbare CD's of DVD's worden
afgeraden.

✓ U hebt de door Packard Bell vooraf geïnstalleerde software voor het branden van CD's/DVD's nodig.
✓ Gebruik een speciale stift om de schijven te markeren. Plak geen stickers op de schijven.
✓ Het branden neemt aardig wat tijd in beslag. Gedurende het gehele proces mag u de computer niet

uitschakelen en geen andere programma's gebruiken. Zorg dat de antivirussoftware, de
schermbeveiliging en de energiebesparende modus zijn uitgeschakeld (vergeet niet na de procedure
uw antivirusprogramma weer te activeren).
✓ Als zich tijdens het maken van uw Master DVD/CD's een stroomstoring voordoet, moet u Master
CD/DVD Creator daarna zo snel mogelijk weer opnieuw starten. Het programma controleert
automatisch of uw herstelbestanden goed werken.
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Master DVD/CD's maken
1. U kunt Master CD/DVD Creator starten via Smart Restore (Start > Alle programma's > Packard Bell

Support > Smart Restore). Gedurende het proces wordt u begeleid door instructies op het scherm. Lees
deze instructies zorgvuldig!
Klik op dit pictogram om Master
CD/DVD Creator te starten.

2. Het programma maakt één schijf tegelijkertijd. Een teller linksonder in het venster geeft aan hoeveel
discs er nog gemaakt moeten worden en hoeveel er al gemaakt zijn. Als de discs klaar zijn, worden
deze gecontroleerd op fouten.
3. U kunt vervolgens aangeven of u de herstelgegevens op de computer wilt behouden of permanent wilt
verwijderen en alleen een kopie wilt bewaren op de Master DVD/CD's. We raden u met klem aan de
herstelgegevens te bewaren, omdat u dan de mogelijkheid hebt een gedeeltelijk herstel uit te voeren
(om uw besturingssysteem en uw persoonlijke gegevens te herstellen) en Smart Restore snel en
gemakkelijk te kunnen gebruiken.
4. Merk uw Master DVD/CD's (Master CD 1, 2 etc.) Gebruik een speciale stift om op de labelzijde van
de schijven te schrijven. Plak geen stickers op de schijven.
5. Bewaar de Master DVD/CD's op een veilige plaats. De discs bevatten de herstelgegevens van uw
computer en kunnen worden gebruikt met Packard Bell-programma's zoals Smart Restore, Snapsys en
het herstelprogramma.

Extra vrije ruimte gebruiken

Uw harde schijf kan zijn opgedeeld in twee virtuele stations om het gebruik van uw computer zo
eenvoudig mogelijk te maken. Als dit zo is, kunt u al uw persoonlijke gegevens ('Documenten en
instellingen', zoals foto-, video- en muziekbestanden enz.) op het ene station opslaan, en
programmabestanden op het andere. Als uw computer twee fysieke harde schijven heeft, worden uw
persoonlijke gegevens op de eerste opgeslagen en de systeembestanden op de tweede.
Als u de herstelgegevens van uw computer hebt verwijderd (wat niet wordt aangeraden), wordt de
vrijgekomen ruimte weergegeven als een nieuw virtueel schijfstation. Uw harde schijf wordt hierbij
opgedeeld in 3 stations (als u twee harde schijven hebt, wordt het station met de systeembestanden in 2
partities opgedeeld ). Het nieuwe station krijgt meestal automatisch de naam 'LOKAAL STATION'. Klik
op Start, Deze computer en kies LOKAAL STATION.

HDD (C:) voor opslag
van systeembestanden
GEGEVENS (D:) voor
opslag van gegevens
LOKAAL STATION verschijnt
als u de herstelgegevens van
uw computer hebt verwijderd
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Hulpprogramma's van Windows uitvoeren
Windows XP wordt standaard geleverd met verschillende handige hulpprogramma's die ervoor zorgen dat
u uw computer probleemloos blijft werken. Als u deze programma's regelmatig gebruikt blijft uw
computer snel en betrouwbaar! Om een en ander nog verder te vereenvoudigen, bevat de Systeemwerkset
het programma Geplande taken. Hiermee kunt u bepaalde taken automatisch laten uitvoeren.
In de instructies hieronder wordt één manier beschreven om de Systeemwerkset te openen, maar er zijn
natuurlijk verschillende manieren om dit te doen, zoals:
Start > Configuratiescherm > Prestaties en onderhoud.
Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset.
Start > Alle programma's > Packard Bell Support > Snapsys.
Start > Deze computer, met de rechtermuisknop klikken op pictogram van harde schijf en Eigenschappen
kiezen.

➌

➍

➎

➋
➊

Hier volgt een beschrijving van de hoofdtaken die we u adviseren uit te voeren:

Controleren op fouten

Gebruik regelmatig het programma Schijf controleren om te voorkomen dat uw computer instabiel wordt
en er gegevens verloren gaan. Met het programma kunt u twee soorten fouten opsporen en verhelpen:
✓ bestandssysteemfouten, zoals gefragmenteerde bestanden die niet zijn verwijderd en bestanden met
een ongeldige grootte of datum
✓ fysieke fouten, die zich na verloop van tijd kunnen voordoen in de zogenaamde cluster- en/of
sectorgebieden van een harde schijf en die het gevolg zijn van slijtage
1. Klik op Start > Deze computer. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de harde schijf en
kies Eigenschappen.
2. Klik op Extra en Nu controleren in het veld Foutcontrole.
3. Selecteer Fouten in het bestandssysteem automatisch corrigeren bij Opties voor schijfcontrole. Als u
Beschadigde sectoren zoeken en repareren selecteert, voert de computer gedurende enkele minuten
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een controle op fysieke fouten uit en moet u de computer vervolgens opnieuw opstarten. Klik op
Starten om te beginnen.

Schijfopruiming

Met de wizard Schijfopruiming kunt u ruimte op uw harde
schijf vrijmaken. Het programma doorzoekt de opgegeven schijf
en vindt alle ongebruikte bestanden, zoals tijdelijke
internetbestanden, bestanden in de Prullenbak en andere
tijdelijke bestanden die u zonder problemen kunt verwijderen.
1. Klik op Start > Deze computer. Klik met de rechtermuisknop
op het pictogram van de harde schijf en kies Eigenschappen.
2. Open het tabblad Algemeen en klik op Schijfopruiming.
3. Selecteer bij Te verwijderen bestanden de bestanden die u
wilt verwijderen en klik op OK.

Schijfdefragmentatie

Het aanmaken en verwijderen van bestanden heeft tot gevolg dat na verloop van tijd bestanden en delen
ervan verspreid over de harde schijf zijn opgeslagen. Het gevolg is dat de prestaties van de computer
afnemen. Met Schijfdefragmentatie kunt u de op de harde schijf opgeslagen bestanden opnieuw ordenen,
zodat uw computer sneller en efficiënter werkt.
Als u Schijfdefragmentatie maandelijks uitvoert (afhankelijk van uw computergebruik), verkleint u de
kans op fragmentatie van de schijf en daardoor de kans op eventuele fouten.

1. Voer het programma Schijfopruiming uit en sluit alle geopende programma's.
2. Klik op Start > Deze computer. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de harde schijf en
kies Eigenschappen.
3. Klik op Extra en Nu defragmenteren.
4. Klik op de schijf die u wilt defragmenteren en klik op Defragmenteren om de bewerking te starten.
Deze bewerking kan enkele uren in beslag nemen. Het is raadzaam uw computer niet te gebruiken
tijdens Schijfdefragmentatie omdat eventuele wijzigingen op de schijf tot gevolg hebben dat de
bewerking opnieuw wordt gestart. Als u de harde schijf in verschillende partities hebt verdeeld, moet u
de bewerking voor elke partitie uitvoeren.
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Harde schijf beheren
Controleren hoeveel ruimte er nog vrij is op uw harde schijf
1. Klik op Start > Deze computer.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de harde
schijf en kies Eigenschappen.
3. In het venster Eigenschappen voor Lokaal station kunt u zien
hoeveel ruimte er in gebruik is hoeveel ruimte er nog beschikbaar
is. Als uw harde schijf bijna vol is (minder dan 100 MB
beschikbare capaciteit), is het een goed idee ruimte vrij te maken.
Om snel te weten te komen hoeveel ruimte van de harde schijf in
gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is, plaatst u de
muisaanwijzer op het pictogram van de harde schijf. De informatie
verschijnt automatisch.

Ruimte vrijmaken op de harde schijf

1. Verwijder de programma's die u niet meer gebruikt.
• Als u programma's wilt verwijderen die bij de computer zijn geleverd, klikt u op Start > Alle
programma's > Packard Bell Support > Smart Restore.
• Als u nog andere programma's wilt verwijderen, klikt u op Start > Configuratiescherm > Software.
2. Archiveer bestanden op beschrijfbare CD's of DVD's (als uw computer is voorzien van een CD- of
DVD-writer) en wis ze van de harde schijf.
3. Maak de Prullenbak leeg (dit kunt u ook aangeven in het programma
Schijfopruiming): Als u een bestand van uw computer verwijdert, wordt het
bestand in de Prullenbak geplaatst. Alle verwijderde bestanden blijven in de
Prullenbak staan tot u besluit ze permanent van uw systeem te verwijderen
of tot u ze op hun oude plaats terugzet. Dubbelklik op de Prullenbak op het
bureaublad. Klik vervolgens op Prullenbak leegmaken of selecteer alleen de
onderdelen die u wilt verwijderen. Onderdelen die u verwijdert van externe
apparaten, zoals geheugenkaarten, worden niet eerst in de Prullenbak geplaatst maar worden direct
permanent verwijderd.

Beveiliging
Uw computer beschermen tegen virussen
Wat is een virus?

Onder de algemeen bekende term “virussen” wordt schadelijke software verstaan. Dit zijn programma’s
die speciaal zijn ontwikkeld om computers te infecteren en schade toe te brengen. De meeste virussen
worden verspreid via het internet, e-mails of schadelijke websites. Een virus vermenigvuldigt zichzelf
meestal en wordt vervolgens ongemerkt doorgestuurd naar andere computers. Andere vormen van
schadelijke of vervelende software, zoals Trojaanse paarden, wormen of spam, kunnen uw computer op
verschillende manieren infecteren, systeembronnen verbruiken of het netwerk overbelasten. Bij de
meeste antivirusprogramma's dient u zich na een proefperiode te registreren. We raden u aan zich te
registreren voor zo'n programma om na de proeftijd antivirus-updates te blijven ontvangen.
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Een antivirusprogramma gebruiken

In de meeste gevallen wordt uw computer geleverd met een bekend antivirusprogramma. U kunt dit
programma activeren via PC instellen als dit nog niet is gebeurd. Het antivirusprogramma controleert of
er zich op uw computer of in bestanden die u van het internet hebt gedownload virussen bevinden en
isoleert of verwijdert verdachte bestanden. Aangezien er dagelijks nieuwe virussen bijkomen, is het
belangrijk dat u minstens eens per week een update van het antivirusprogramma uitvoert. Met Windows
Beveiligingscentrum kunt u het antivirusprogramma regelmatig bijwerken en uitvoeren. Zelfs als uw
computer niet is verbonden met het internet kan een antivirusprogramma nuttig zijn. Een virus kan
namelijk ook via illegale software, verwijderbare schijven of via een lokaal netwerk worden verspreid.

Wat doe ik als ik een virus vind?

Als het antivirusprogramma een virus heeft herkend, zal het aangeven hoe u het virus veilig van uw
computer kunt verwijderen. Als er een virus in een bestand wordt gevonden voordat het is geopend,
verwijder dan het geïnfecteerde bestand. Verwijder het bestand ook uit de Prullenbak.
• Als het virus bestanden heeft overschreven, zult u deze moeten verwijderen. U kunt deze bestanden
alleen herstellen als u eerder back-ups hebt gemaakt.
• Breng iedereen op de hoogte die in uw adresboek voorkomt en met wie u bestanden hebt uitgewisseld.
• Als het virus zich in het geheugen van uw computer bevindt, kan het nodig zijn een herstelprocedure
uit te voeren.

Packard Bell garandeert dat uw computer 100% virusvrij was op het moment van aankoop en
vergoedt geen schade ten gevolge van virussen.
Tips om virussen te voorkomen

Download alleen van betrouwbare websites: Als u een bestand van een website wilt downloaden, zorg
dan dat de bron legaal en betrouwbaar is. Als u daar niet zeker van bent, kunt u het verdachte bestand op
een verwijderbare schijf downloaden en op virussen controleren.
Ga voorzichtig om met e-mailbijlagen:
• Open een bijlage alleen als u zeker weet wie de afzender is. Wees altijd zeer voorzichtig met emailbijlagen, zelfs als u weet van wie het bestand afkomstig is.
• Sla de bijlagen op uw computer op (bijvoorbeeld in Mijn documenten), in plaats van ze direct vanuit
uw Postvak IN te openen.
• Gebruik of download nooit een bestand dat u als e-mailbijlage hebt ontvangen. Controleer de
bestanden altijd op virussen voordat u ze opent.
• Open nooit een bijlage met dubbele bestandsextensies (bijvoorbeeld "foto.bmp.exe" of "lijst.txt.vbs") en
met bestandsextensies zoals ".vbs", ".shs" of ".pif". Deze extensies worden voor sommige programma’s
gebruikt, maar komen bijna nooit voor bij documenten die als e-mailbijlage zijn meegestuurd. Als ze
toch in een dergelijke bestandsnaam voorkomen, bestaat de kans dat het om host-virussen gaat.
• Vertrouw nooit de pictogrammen van de bijgesloten bestanden. Onder een bekend pictogram kan heel
goed een schadelijk bestand schuil gaan (controleer altijd de extensies).
Verwijder junkmail: Stuur geen kettingbrieven via e-mail door! Als u niet zeker bent van de herkomst van
een waarschuwing tegen virussen die u via een e-mailkettingbrief krijgt toegestuurd, controleer dan een
van de vele websites met informatie over hoaxes. Open de bijlagen bij ongevraagde e-mails met reclame
niet en klik niet op de hyperlinks die in deze reclame staan.
Sluit het voorbeeldvenster van het Postvak IN: U voorkomt zo dat verdachte e-mails automatisch worden
weergegeven. Sommige soorten virussen (“wormen”) kunnen in de tekst van een e-mail verborgen zijn.
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Dit betekent dat ze uw computer kunnen infecteren als de e-mails automatisch worden geopend in het
voorbeeldvenster.
1. Als de voorbeeldweergave is geactiveerd, kiest u Indeling in het menu Beeld.
2. Klik op het vakje naast Voorbeeldvenster weergeven om de optie uit te schakelen.
Beveilig uw adresboek: Veel virussen
verspreiden zich door zichzelf te versturen
naar iedereen die in uw adresboek
voorkomt. Om dit te voorkomen kunt u het
beste het fictieve adres "000000" in uw
adresboek opnemen. Dit adres zal als eerste
in uw adresboek worden weergegeven. Als
een virus probeert om zichzelf door te sturen
naar andere geadresseerden, wordt het door
dit fictieve adres gestopt. U zult dan een
foutmelding over een onjuist e-mailadres
ontvangen of het bericht blijft in de map
Concepten of Postvak Uit staan. Verwijder
het bericht daar en wis het vervolgens ook in
de map Verwijderde items.

Maak regelmatig back-ups: Als u regelmatig back--ups van uw persoonlijke bestanden maakt op CD of
DVD en deze veilig opslaat, zult u geen waardevolle gegevens verliezen wanneer een schadelijk virus uw
computer infecteert.

Uw internetverbinding beveiligen
Wat is een persoonlijke firewall?

Een persoonlijke firewall is een programma dat onbevoegde toegang tot of vanuit een privé-netwerk
voorkomt. Een firewall beschermt uw internetverbinding tegen ongewenste verbindingen, die kunnen
proberen uw computer te bedienen om zo virussen of schadelijke programma’s te installeren of
verspreiden. Iedere verbinding met uw computer wordt gecontroleerd. Programma’s die proberen
informatie op te halen zonder uw toestemming, worden opgespoord en de firewall zal een waarschuwing
geven. U kunt dan beslissen of u de verbinding accepteert. Als u verbinding wilt maken met een
programma dat u op dat moment gebruikt, accepteert u normaal gesproken de verbinding (bijvoorbeeld
een spel dat verbinding maakt met een multi-player server of met een encyclopedie waarvan de inhoud
wordt bijgewerkt).

Een persoonlijke firewall gebruiken

Er zijn allerlei firewalls beschikbaar. U kunt een firewall kopen in een computerwinkel of downloaden
van het internet. Windows XP heeft een ingebouwde firewall die u meteen in gebruik kunt nemen:
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1. Klik op Start > Configuratiescherm > Netwerk- en
Internetverbindingen > Netwerkverbindingen.
2. Selecteer de internetverbinding die u wilt beveiligen en klik op
Instellingen van deze verbinding wijzigen of klik met de
rechtermuisknop op het pictogram van de internetverbinding en
kies Eigenschappen.
3. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Geavanceerd.
4. Klik op Instellingen en selecteer Ingeschakeld in het venster
Windows Firewall. Klik op OK om de firewall te activeren.
5. U ziet dat er op het pictogram van de verbinding nu een
hangslotje wordt weergegeven om aan te geven dat de firewall is
ingeschakeld.

De beveiligingsinstellingen van Internet Explorer aanpassen

Internetsites maken gebruik van zogenaamde cookies (kleine bestanden) om gegevens bij te houden van
gebruikersvoorkeuren en -informatie. U kunt de beveiligingsinstellingen van uw internetbrowser
aanpassen om aan te geven hoe veel of hoe weinig informatie u wilt accepteren van een website. Gebruik
het beveiligingsniveau Normaal om veilig op het internet te surfen. Deze instelling is geschikt voor de
meeste sites.
De beveiligingsinstellingen van Internet Explorer weergeven:
1. Kies in Internet Explorer Extra > Internetopties.
2. Open het tabblad Beveiliging en sleep de schuifregelaar om een beveiligingsniveau in te stellen.

Spyware-infecties voorkomen
Wat is spyware?

Spyware is een verzamelterm voor programma's die meestal zonder medeweten van een gebruiker naar
de computer worden gedownload terwijl er verbinding is met het internet. Als uw computer is
geïnfecteerd door een spyware-programma, kan het programma gegevens bijhouden van de websites die
u bezoekt, persoonlijke gegevens verzamelen, advertenties weergeven of zelfs de configuratie van uw
computer aanpassen. Spyware verbruikt systeembronnen van de computer; kan uw internetverbinding of
uw computer vertragen en zelfs tot gevolg hebben dat uw computer vastloopt.
Spyware wordt soms door malafide bedrijven gebruikt om bij te houden welke sites u bezoekt op het
internet, zodat ze uw interesses kunnen bepalen en op basis hiervan advertenties kunnen weergeven.
Sommige spyware gaat echter verder dan het vastleggen van websites die u bezoekt. Deze programma's
registreren toetsaanslagen, vangen wachtwoorden af en onderscheppen andere functies die een rol spelen
bij het beveiligen van uw computer en de daarop aanwezige gegevens.

Antispyware-programma's downloaden en installeren

Traditionele antivirusprogramma's en firewalls bieden geen bescherming tegen spyware en u hebt dus
speciale software nodig om de spyware van uw computer te verwijderen.
U kunt gratis efficiënte antispyware-programma's downloaden van verschillende websites, bijvoorbeeld op
de Windows-website van Microsoft. Met deze programma's kunt u spyware opsporen en verwijderen. U
beschermt zo niet alleen uw privacy, maar u zorgt er ook voor dat uw computer zonder problemen blijft
functioneren. Let op! Sommige schadelijke programma's doen zich voor als antispyware-programma's,
maar zijn dus zelf spyware! Deze programma's installeren zich op uw computer en voorkomen dat echte
antispyware-programma's goed werken als u deze installeert.
Net als bij antivirussoftware is het zeer belangrijk dat u het antispyware-programma regelmatig uitvoert
en vernieuwt om uw computer te beschermen tegen spyware.
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Windows Beveiligingscentrum gebruiken
Windows biedt een centraal platform waar u de beveiligingsinstellingen van uw computer kunt beheren,
zodat u beschermd bent tegen aanvallen vanaf het internet en u de garantie hebt dat de laatste
beveiligingsupdates op uw computer zijn gedownload en geïnstalleerd.
Om het Beveiligingscentrum te openen, klikt u op Start > Configuratiescherm > Beveiligingscentrum.
Als er een veiligheidswaarschuwing wordt gegeven (in het systeemvak, naast de klok),
kunt u eventueel klikken op het ballonnetje of dubbelklikken op het kleine
Beveiligingscentrum-pictogram. Als het pictogram niet zichtbaar is, klikt u op de pijl om
alle pictogrammen in het systeemvak weer te geven.

Het Beveiligingscentrum bevat de status en de instellingen die worden gebruikt voor de drie belangrijkste
beveiligingstoepassingen van uw computer: Windows Firewall, Windows Automatische updates en
virusbeveiliging. Windows Firewall en Windows Automatische updates worden door Microsoft
aangeboden als onderdeel van Windows. De virusbeveiliging bestaat uit het antivirusprogramma dat op de
computer is geïnstalleerd.

Windows Firewall

Een firewall is een beveiligingssysteem dat onbevoegde toegang tot of vanuit een privé-netwerk
voorkomt. Het systeem fungeert als een scherm dat gevaarlijke dreigingen vanaf het internet blokkeert en
de informatie op uw pc veilig houdt en afschermt.

Windows Updates

Als u een actieve internetverbinding hebt, kan Windows zoeken naar belangrijke updates voor uw
computer en deze automatisch installeren. Deze updates bestaan uit security patches en programmaupdates die het werken met uw computer verbeteren en uw computer beschermen tegen nieuwe
virussen en aanvallen.

Virusbescherming

Uw computer moet altijd worden beschermd door een antivirusprogramma. Hoewel aanvallen zelden
voorkomen, kan elke aanval destructief zijn en zelfs tot gevolg hebben dat alle gegevens op uw computer
worden vernietigd. De kans is hierbij klein dat eenmaal beschadigde informatie nog kan worden hersteld.
Het Beveiligingscentrum controleert de status van het antivirusprogramma en herinnert u er regelmatig
aan het programma bij te werken. Door het antivirusprogramma regelmatig bij te werken, blijft u
beschermd tegen nieuwe virussen en andere aanvalstechnieken.
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Hoe weet ik dat mijn computer kwetsbaar is?
Als in het Beveiligingscentrum een waarschuwing wordt weergegeven, uw computer niet goed werkt,
onverwachts vastloopt of sommige programma's niet goed functioneren, is uw computer mogelijk
geïnfecteerd door schadelijke software. Maar dat betekent niet dat elk probleem in de computer wordt
veroorzaakt door een virus! Als u denkt dat uw computer geïnfecteerd is, moet u direct uw antivirus- en
antispyware-software bijwerken (tenzij u dat zeer recent hebt gedaan).

Updates
Aangezien er elke dag nieuwe virussen, wormen en andere bedreigingen worden gemeld, is het zeer
belangrijk dat u de beveiligingsprogramma's en uw besturingssysteem up-to-date houdt. In combinatie met
specifieke beveiligingsprogramma's kan Windows uw computer beschermen tegen aanvallen vanaf het
internet en ervoor zorgen dat de laatste beveiligingsupdates zijn gedownload en geïnstalleerd. Om uw
computer up-to-date te houden met de laatste versies van programma's, is het belangrijk de volgende
richtlijnen te volgen (deze richtlijnen zijn eerder beschreven in deze handleiding, zie pagina 34):

✓ Voer updates uit wanneer dit wordt aangegeven door het Windows Beveiligingscentrum:
✓ Werk het antivirusprogramma bij
✓ Gebruik Automatische updates van Microsoft Windows
✓ Werk de antispyware-software bij.
✓ Zie pagina 33 voor meer informatie over spyware.
✓ Werk het antivirusprogramma bij (als dat nog niet is gebeurd met het Windows Beveiligingscentrum)
✓ Zie pagina 31 voor meer informatie over virussen.
✓ Voer Windows Update uit.
Met Windows Update kunt u uw computer up-todate houden via internetdownloads. U kunt
updates kiezen voor het besturingssysteem van uw
computer, maar ook voor software en hardware. Er
wordt regelmatig nieuwe inhoud toegevoegd aan
de website Windows Update, zodat u altijd kunt
beschikken over de laatste updates en oplossingen
om uw computer te beschermen en probleemloos
te laten functioneren.
• Start > Help en ondersteuning > Houd uw
computer up-to-date met Windows Update of
• Start > Configuratiescherm > Prestaties en
onderhoud > Systeem > Automatische updates.
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PROBLEMEN OPSPOREN EN VERHELPEN

Iedereen heeft wel eens problemen met zijn computer, dus maak u geen zorgen! Lees de onderstaande
informatie door voordat u ons belt. Aan de hand van deze informatie kunt u enkele vaak voorkomende
problemen verhelpen. De oplossingen die worden voorgesteld in de onderstaande praktijkvoorbeelden zijn
mogelijk ook in andere situaties toepasbaar en kunnen mogelijk dus ook de oplossing zijn voor andere problemen.
Kijk voor de laatste correcties op www.packardbell.com.
Onze online Troubleshooter kan u helpen om met enkele
muisklikken het antwoord vraag te vinden!

De top 5 van computerproblemen
Lees de "symptomen" hieronder door, kijk of ze overeenkomen met het probleem dat zich voordoet op uw
computer en volg de stappen om het probleem op te lossen. Vergeet niet de aanbevelingen in het vorige
hoofdstuk ("Veilig computergebruik", pagina 26) te lezen om optimaal te kunnen werken met uw computer
en problemen te voorkomen.

✓ Het beeldscherm blijft leeg (pagina 37)

✓ De computer loopt vast bij het logo van Packard Bell (pagina 39)

✓ De computer loopt vast bij het logo van Windows (pagina 40)

✓ Het Windows-bureaublad verschijnt, maar het besturingssysteem is niet stabiel
(pagina 42)

✓ U kunt programma's starten, maar deze blijven hangen of werken niet goed
(pagina 43)
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1. Het beeldscherm blijft leeg

✓ Controleer of u de computer en de monitor hebt aangezet.
✓ De computer bevindt zich in de standby-stand of de energiebesparende modus.

1. Als de energiebesparende modus actief is, beweegt u de muis of drukt u op een toets om de
computer te activeren. Het lampje moet groen worden.
2. Als de computer in de standby-stand staat, drukt u op de aan/uit-knop. Na korte tijd gaat het lampje
branden en kunt u de computer gaan gebruiken.

✓ Er is een schermbeveiliging actief.

1. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te
activeren.
2. De eigenschappen voor de schermbeveiliging kunt u als volgt
wijzigen.
a. Sluit alle actieve programma’s, behalve Windows.
b. Klik op een leeg deel van het Windows-bureaublad.
c. Kies Eigenschappen in het menu dat verschijnt.
d. Stel de eigenschappen voor de schermbeveiliging en
energiebeheer naar wens in.

✓ Lees de installatieposter door.

1. Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de computer en het stopcontact.
2. Sommige computers hebben twee videopoorten, een op het moederbord ("integrated video") en een
andere op een geavanceerde videokaart die in een uitbreidingsslot is gestoken.

Sluit uw monitor altijd aan op de
videokaart als die aanwezig is.
Als een videopoort niet werkt,
probeer dan de andere. Het aantal
beschikbare poorten is afhankelijk
van uw computerconfiguratie.

✓ Controleer of de netsnoeren werken:

1. Koppel het netsnoer van de monitor los.
2. Haal het netsnoer van de computer los en steek dit in de monitor (en de stekker in een werkend
stopcontact).
3. Zet alleen de monitor aan en kijk of het aan/uit-lampje gaat branden.
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✓ Controleer of het stopcontact werkt:

1. Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact en kijk of het apparaat werkt.
2. Als dat niet het geval is, moet het stopcontact waarschijnlijk worden gerepareerd.

✓ Probeer de computer te resetten:

1. Haal de stekker van het netsnoer van de computer uit het stopcontact en houd de aan/uit-knop ten
minste tien seconden lang ingedrukt (en de batterij verwijderen als u een notebook gebruikt).
2. Laat de knop los, sluit het netsnoer weer aan en druk op de aan/uit-knop om de computer aan te
zetten.
Zorg dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het netsnoer aan de achterzijde van
de computer aansluit of loskoppelt.

✓ Controleer de accu (notebook):
1.
2.
3.
4.

Controleer of de accu correct is geplaatst.
Controleer of de accu voldoende is opgeladen.
Sluit de netadapter aan en probeer de notebook op te starten.
Als de notebook een "intelligente accu" gebruikt: schakel de notebook uit, haal de accu eruit en druk
op het contactpunt naast de meter.

✓ Ontkoppel randapparatuur of verwijder deze:

Een defect apparaat of een defecte notebook-accu kan soms tot gevolg hebben dat de computer niet kan
worden opgestart.
Randapparatuur verwijderen (zoals een printer, een scanner, een modem, etc.)
1. Ontkoppel alle randapparatuur van uw computer, behalve de monitor en het toetsenbord.
2. Start de computer opnieuw op en kijk of het probleem is opgelost.
3. Als dat niet het geval is, start u de computer opnieuw op zonder het toetsenbord en de muis. Als het
probleem nu is opgelost, verzoeken wij u contact op te nemen met het Customer Contact Center om de
oplossing door te geven.

De accu van een notebook verwijderen
1. Verwijder de accu. Meestal moet u de accu aan de onderzijde van de notebook ontgrendelen en uit de
notebook trekken.
2. Laat de netadapter in de computer en het stopcontact zitten.
3. Zet de computer aan en wacht ten minste 15 minuten.
4. Voel of de adapter warm wordt.
Raadpleeg InfoCentre voor meer
informatie over uw notebook.

Extra interne hardware verwijderen (zoals bijgeplaatst geheugen, een netwerkkaart, etc.)
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1. Verwijder eventuele interne hardware die u hebt toegevoegd. Als u hardware door iemands anders hebt
laten installeren, is het verstandig het apparaat ook door dat bedrijf of die leverancier te laten
verwijderen.
2. Start de computer opnieuw op en kijk of het probleem is opgelost.
Afhankelijk van de garantievoorwaarden is het mogelijk niet toegestaan de computerkast zelf te openen.
Kijk voor meer informatie in de Garantie- en Serviceblad.
Als u zeker weet dat u verder wilt gaan, raak dan eerst een metalen voorwerp buiten de computer aan om
schade door elektrostatische ontlading te voorkomen. Verwijder ook het netsnoer voordat u de kast opent.

✓ Controleer de USB-poorten.

Wanneer de USB-poort op het voorpaneel van de systeemkast beschadigd is (bijvoorbeeld omdat een USBstekker er verkeerd om is ingestoken), kan dit kortsluiting in de computer veroorzaken, waardoor deze
niet meer opstart.
1. U kunt vaststellen welke USB-poort het probleem veroorzaakt door de USB-kabel los te koppelen van
het moederbord. Doe dit alleen als de garantievoorwaarden dit toestaan en als u eerder een dergelijke
handeling hebt uitgevoerd.
2. Start de computer opnieuw op en kijk of het probleem is opgelost.
3. Als dat het geval is, kunt u het probleem oplossen door de USB-aansluiting van het moederbord te
vervangen.

2. De computer loopt vast bij het logo van Packard Bell
Tijdens het opstarten van de computer wordt er eerst een zelftest uitgevoerd om de werking van alle
onderdelen te controleren. Als de test zonder problemen wordt voltooid, hoort u een kort geluidssignaal
en wordt de computer normaal opgestart. Als de test echter mislukt, kan de computer blijven hangen
wanneer het logo van Packard Bell verschijnt.

✓ Start de computer opnieuw op, maar druk op [TAB] of [ESC] om opstartinformatie weer te geven.
✓ Herstel de standaardinstellingen van het BIOS.

Druk tijdens het opstarten op [F1] of [F2] om naar het BIOS te gaan. Het BIOS bestuurt de hardware van
uw computer. Ga alleen naar het BIOS als u een ervaren gebruiker bent of wanneer u dit wordt gevraagd
door een medewerker van de Helpdesk.
1. Gebruik de pijltoetsen of de muis (indien beschikbaar) om in het bovenste menu Exit te selecteren.
2. Selecteer Default Values in het menu en druk op [Enter]. Klik op [OK] om uw keuze te bevestigen.
3. Selecteer Save Changes and Exit en druk op [Enter]. Klik op [OK] om uw keuze te bevestigen.
4. De computer wordt automatisch opnieuw opgestart.

✓ Probeer op te starten vanaf een andere schijf.

Druk tijdens het opstarten van de computer op [F8] when om het opstartmenu weer te geven (dit menu is
mogelijk niet op alle computers beschikbaar). Als het eerste opstartapparaat de harde schijf (HDD) is,
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verplaatst u de cursor met de pijltoetsen naar het CD-station of diskettestation (FDD) en drukt u op [Enter]
om dat apparaat te selecteren.

✓ Ontkoppel extra apparatuur of verwijder deze.

Zie voor meer informatie "Randapparatuur verwijderen", "De accu van een notebook verwijderen" en
"Extra interne hardware verwijderen" op pagina 38.

3. De computer loopt vast bij het logo van Windows
Tijdens het opstartproces voert Windows XP een aantal controles uit. Als tijdens deze controles onjuiste
instellingen, beschadigde of ontbrekende software- of hardwareonderdelen worden geconstateerd, loopt de
computer meestal vast. U kunt dit probleem mogelijk oplossen door de computer met een van de
onderstaande methoden opnieuw op te starten.

✓ Start op in de Veilige modus om alleen de bestanden en stuurprogramma's te gebruiken die nodig zijn
om de computer te kunnen opstarten.
1. Schakel de computer en de monitor in.
2. Druk als het logo van Packard Bell verschijnt [F5] enkele seconden in. Druk indien nodig op [F8] om
toegang te krijgen tot de geavanceerde opstartopties.
3. Gebruik de pijltoetsen om Veilige modus te selecteren en druk op [Enter].

✓ Start met de Laatste bekende juiste configuratie.
Met deze optie kunt u de systeeminstellingen herstellen die actief waren op het moment dat de computer
voor het laatst zonder problemen is opgestart. Gegevens die u hebt opgeslagen nadat u het systeem voor
het laatst zonder problemen hebt opgestart, kunnen verloren gaan.
1. Schakel de computer en de monitor in.
2. Druk als het logo van Packard Bell verschijnt [F5] enkele seconden in. Druk indien nodig op [F8] om
toegang te krijgen tot de geavanceerde opstartopties.
3. Selecteer met de pijltoetsen Laatste bekende juiste configuratie en druk op [Enter].
✓ Verwijder software.

Als uw computer niet goed werkt nadat u nieuwe programma's hebt geïnstalleerd, kunt u ze weer
verwijderen om te kijken of het probleem dan is opgelost.
1. Als u software wilt verwijderen die bij de computer is geleverd, klikt u op Start > Alle programma's >
Packard Bell Support > Smart Restore.
2. Als u nog andere programma's wilt verwijderen, klikt u op Start > Configuratiescherm > Software.

✓ Ga terug naar het vorige herstelpunt met Systeemherstel.

Systeemherstel houdt de wijzigingen op de computer bij en maakt herstelpunten waarnaar u terug kunt
gaan als dat nodig mocht zijn. Zo kunnen schadelijke wijzigingen ongedaan worden gemaakt en
instellingen worden hersteld zonder uw persoonlijke gegevensbestanden (zoals documenten, de
geschiedenis van uw browser, tekeningen, favorieten en e-mails) kwijt te raken.
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Als u uw computer herstelt, moet u programma’s die na het maken van herstelpunt zijn
geïnstalleerd, opnieuw installeren. Anders zullen deze programma’s niet werken. Systeemherstel
verwijdert geen programma’s. Hiervoor kunt u de optie Software in het Configuratiescherm
gebruiken.
Systeemherstel openen vanaf het Windows-bureaublad
Als u de computer hebt kunnen opstarten in de Veilige modus of met de Laatst bekende juiste configuratie:
Klik op Start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Systeemherstel.

➌

➍

➎

➋
➊
Systeemherstel openen tijdens het opstarten
Als het Windows-bureaublad onbereikbaar is:
1. Druk op [F11] tijdens het opstarten van de computer. Het herstelprogramma van Packard Bell wordt nu
geopend.
2. Selecteer Systeemherstel van Windows XP en klik op Volgende. De computer wordt automatisch
opnieuw opgestart en Systeemherstel wordt geopend.
U kunt Systeemherstel gebruiken voor de volgende taken:
Een eerdere status van de computer herstellen.
Met deze optie wordt een eerdere toestand van de computer hersteld, zonder dat dit van invloed is op uw
persoonlijke documenten of e-mails (documenten worden echter niet hersteld als deze verloren zijn
gegaan). Windows XP maakt standaard zogenaamde momentopnamen wanneer er belangrijke wijzigingen
in het systeem worden doorgevoerd (bijvoorbeeld het installeren van stuurprogramma's of bepaalde
software). Dit is handig als de installatie van een stuurprogramma bijvoorbeeld mislukt of wanneer een
gewijzigde systeeminstelling problemen veroorzaakt.
1. Klik op Een eerdere status van deze computer herstellen en klik op Volgende.
2. Selecteer in de kalender de datum van het gewenste herstelpunt en klik op Volgende. Alle
herstelpunten die op de geselecteerde datum zijn gemaakt, worden op naam weergegeven in de
keuzelijst rechts van de kalender.
3. Klik in het bevestigingsscherm op Volgende om de computer te herstellen op basis van de geselecteerde
datum en tijd.
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Een herstelpunt maken
Windows maakt automatisch op geplande tijdstippen herstelpunten aan of voordat bepaalde programma's
of stuurprogramma's worden geïnstalleerd. Met deze optie kunt u zelf herstelpunten maken als u denkt
dat dat nodig is.
1. Selecteer Een herstelpunt maken en klik op Volgende.
2. Voer een beschrijving in voor het herstelpunt. Systeemherstel voegt automatisch de datum en tijd toe
aan de opgegeven naam.
3. Klik op Maken om het herstelpunt aan te maken.
De laatste herstelbewerking ongedaan maken
Als de computer niet meer werkt nadat u de status van een bepaalde datum hebt hersteld, kunt u deze
optie gebruiken om de herstelbewerking ongedaan te maken.
U kunt desgewenst ook de optie Laatste bekende juiste configuratie gebruiken om de laatst werkende
configuratie van de computer te herstellen.
1. Houd tijdens het opnieuw opstarten van de computer [F5] enkele seconden ingedrukt. Druk indien
nodig op [F8] om toegang te krijgen tot de geavanceerde opstartopties.
2. Selecteer met de pijltoetsen Laatste bekende juiste configuratie en druk op [Enter].

✓ Ontkoppel extra apparatuur of verwijder deze.

Zie voor meer informatie "Randapparatuur verwijderen", "De accu van een notebook verwijderen" en
"Extra interne hardware verwijderen" op pagina 38.

4. Het Windows-bureaublad verschijnt, maar het besturingssysteem is niet stabiel
Hoewel de computer zonder problemen opstart, kunt u niet verder werken en functioneren de
programma's niet correct. Stel uzelf de volgende vragen en probeer aan de hand van de antwoorden de
oplossing van het probleem vast te stellen.

✓ Zijn er nieuwe programma's geïnstalleerd?

De installatie van nieuwe software kan conflicten met de aanwezige software veroorzaken. Als uw
computer niet goed werkt nadat u nieuwe programma's hebt geïnstalleerd, kunt u ze weer verwijderen om
te kijken of het probleem dan is opgelost.
1. Als u software wilt verwijderen die bij uw Packard Bell-computer is geleverd, klikt u op Start > Alle
programma's > Packard Bell Support > Smart Restore.
2. Als u nog andere programma's wilt verwijderen, klikt u op Start > Configuratiescherm > Software.

✓ Werken uw browser en e-mailprogramma normaal?

De meeste problemen met internetprogramma's, en mogelijk het hele besturingssysteem worden
veroorzaakt door schadelijke software die naar uw computer wordt overgebracht terwijl u online bent. U
kunt controleren of uw computer geïnfecteerd is door uw antivirus- en antispyware-programma's uit te
voeren. Het is hierbij wel belangrijk dat u over de allerlaatste versie van deze programma's beschikt. Lees
het hoofdstuk "Beveiliging" (pagina 30) voor meer informatie over het up-to-date houden van uw
computer.
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✓ Werk de systeembestanden bij met Windows Update

Windows Update bestaat uit een catalogus van onderdelen zoals stuurprogramma's, beveiligingspatches,
essentiële updates, de nieuwste Helpbestanden en internetproducten die u kunt downloaden om uw
computer optimaal en veilig te kunnen gebruiken.
1. Klik op Start > Help en ondersteuning > Houd uw computer up-to-date met Windows Update.
2. Selecteer Scan for updates en Yes als u wordt gevraagd vereiste software of stuurprogramma's te
installeren.

✓ Is er nieuwe hardware geïnstalleerd?

Als u nieuwe hardware installeert, wordt deze gewoonlijk door Windows gedetecteerd en worden de
bestanden voor het functioneren van de hardware (de stuurprogramma’s) automatisch op de computer
geïnstalleerd. Bij dit proces worden de systeembestanden gewijzigd. Dit kan problemen binnen Windows
veroorzaken.
Apparaatbeheer
1. Open Apparaatbeheer (Start > Configuratiescherm > Prestaties en onderhoud > Systeem >Hardware >
Apparaatbeheer). Hier kunt u de status van de verschillende hardware bekijken.
2. Als er een “!” of “?” bij een apparaat staat, kunt u het probleem oplossen door een vorige versie van het
stuurprogramma te herstellen. Klik met de rechtermuisknop op het apparaat en kies Eigenschappen.
Open het tabblad Stuurprogramma en klik op Vorig stuurprogramma.

✓ Ga terug naar het vorige herstelpunt met Systeemherstel.
Systeemherstelhoudt de wijzigingen op de computer bij en maakt automatisch herstelpunten waar u naar
terug kunt gaan als dat nodig mocht zijn. Zo kunnen schadelijke wijzigingen ongedaan worden gemaakt en
instellingen worden hersteld zonder uw persoonlijke gegevensbestanden (zoals documenten, de
geschiedenis van uw browser, tekeningen, favorieten en e-mails) kwijt te raken. Zie pagina 40 voor meer
informatie.

5. U kunt programma's starten, maar deze blijven hangen of werken niet goed
Wanneer programma's niet goed werken, is de kans groot dat het besturingssysteem de oorzaak is. Lees de
tips van het vorige probleem door (pagina 42) als de onderstaande stappen niet helpen bij het oplossen van
het probleem.

✓ Sluit programma's af met Windows Taakbeheer

Als u programma's niet kunt afsluiten door te klikken op het kruis in de rechterbovenhoek van het scherm,
kunt u het proberen via Taakbeheer.
1. Druk tegelijkertijd op de toetsen [Ctrl]+[Alt]+[Del] of klik met de rechtermuisknop op een lege plek in de
taakbalk en kies Taakbeheer in het menu dat dan verschijnt.
2. Selecteer het programma dat problemen geeft en klik op Taak beëindigen.

✓ Treedt het probleem maar met één programma op?

Als het om een specifiek programma gaat dat niet goed werkt, verwijder het programma dan en installeer
het opnieuw.
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1. Als u software wilt verwijderen die bij de computer is geleverd, klikt u op Start > Alle programma's >
Packard Bell Support > Smart Restore.
2. Als u nog andere programma's wilt verwijderen, klikt u op Start > Configuratiescherm > Software.

✓ Zijn er updates beschikbaar voor het programma of de programma's die problemen geven?

Als het probleem blijft optreden nadat u het programma opnieuw hebt geïnstalleerd, ga dan naar de
website van het programma en kijk of er updates beschikbaar zijn. Als het programma bij de computer is
geleverd, gaat u naar de site Support van Packard Bell op www.packardbell.com en kijkt u daar of er
downloads beschikbaar zijn.

✓ Is uw computer up-to-date?

Schadelijke programma's zoals virussen en spyware kunnen uw computer infecteren en tot gevolg hebben
dat bepaalde programma's niet goed werken. U kunt deze problemen oplossen en voorkomen door
regelmatig een antivirus- en antispyware-programma uit te voeren en altijd de laatste updates van deze
programma's te downloaden. Lees voor meer informatie over het up-to-date houden van uw computer het
hoofdstuk "Updates" op pagina 35.

Overige problemen
Toetsenbord en muis of touchpad
Mijn toetsenbord werkt niet

1. Het numerieke toetsenblok is uitgeschakeld.
Als het Num Lock-lampje brandt, kunt u het numerieke toetsenbord gebruiken om net
als bij een rekenmachine getallen in te voeren. Als het lampje niet brandt, functioneert
het toetsenblok als tweede set pijltjestoetsen of, op sommige extra compacte
toetsenborden, als normale lettertoetsen.

Op sommige computers wordt in het systeemvak een speciaal Num Lock-pictogram
weergegeven als de Num Lock-toets is ingeschakeld.
2. Het toetsenbord is niet goed aangesloten (raadpleeg de installatiehandleiding).
a. Zet de computer UIT.
b. Maak het toetsenbord los en sluit het snoer goed aan.
c. Zet de computer AAN.
3. 3.Uw draadloze toetsenbord is niet goed aangesloten.
a. Controleer of de ontvanger goed is aangesloten (zie pagina 11).
b. Als de ontvanger een USB-connector heeft, probeer deze dan op een andere poort aan te sluiten.
c. Controleer ook de batterijen.
USB-toetsenbord of -muis

PS/2-toetsenbord of -muis
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Mijn muis of touchpad werkt niet

1. Uw muis is niet goed aangesloten.
Volg dezelfde procedure als voor het controleren van de aansluiting van het toetsenbord.
2. De muis moet worden schoongemaakt.
a. Zet de computer UIT.
b. Draai de muis om.
c. Open de onderkant van de muis.
d. Neem de bal uit de muis en maak deze schoon.
e. Reinig de asjes in de behuizing met een zachte, bevochtigde
doek. Als de muis nu nog niet helemaal schoon is, gebruik dan
een stevig, stomp voorwerp om de restjes vuil te verwijderen.

Optische muizen hebben geen bal en worden niet zo vuil als gewone muizen omdat ze minder stof
aantrekken.
3. De eigenschappen van de controller zijn niet goed
ingesteld.
Pas de eigenschappen van de controller aan als de
muisaanwijzer te snel, te traag of moeizaam beweegt of als
dubbelklikken niet altijd goed gaat.
a. Klik op Start > Configuratiescherm > Printers en andere
hardware > Muis.
b. Open de verschillende tabbladen om de eigenschappen
van uw muis of touchpad te bekijken en te wijzigen.
c. Klik op Toepassen om de gewijzigde instellingen te
bevestigen. Klik daarna op OK om het venster te sluiten.

Beeldscherm
Het beeld is niet goed gecentreerd of vertoont golfbewegingen

1. Het beeld is groter of kleiner dan het beeldschermoppervlak.
a. Pas de afmetingen en de positie van het beeld aan met de regelaars van de monitor.
b. Als u een LCD-scherm hebt, moet u de optimale resolutie instellen. LCD's zijn ontworpen voor één
bepaalde resolutie. Als u deze resolutie wijzigt, kan het beeld groter of juist kleiner dan het scherm
worden. (Zie de documentatie van de monitor en/of InfoCentre.)
2. Er lopen dunne lijntjes van boven naar beneden over het scherm, het beeld flikkert of vertoont golven.
a. Dergelijke fouten kunnen worden veroorzaakt door storing van andere apparaten en magnetische
bronnen.
b. Schakel de computer uit en start de computer opnieuw op. Het beeldscherm zou nu automatisch
moeten worden aangepast.
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De ernst van de storing, ruis of vervorming hangt af van de afstand van uw
beeldscherm tot bronnen als TV-toestellen, mobiele telefoons, andere
monitors,
koelkasten,
grote
luidsprekers,
voedingsadapters,
halogeenverlichting met ingebouwde voeding en apparaten die door
motoren worden aangedreven. Defecte tl-lampen en de nabijheid van
hoogspanningskabels kunnen het beeld ook vervormen. Plaats uw computer
daarom zo ver mogelijk van dergelijke bronnen.
Als er geen storingsbron aanwezig is of het verwijderen van de storingsbron
niet helpt, raadpleeg dan de handleiding van de monitor om aanpassingen
door te voeren (zoals grootte en positie van het beeld, verversingssnelheid,
demagnetisering enz.). Afhankelijk van de toegepaste technologie zijn
sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Geluid
Bij het opstarten hoor ik een langdurig piepgeluid.

1. Er is een fout opgetreden bij de detectie van het toetsenbord of de muis. Controleer de aansluitingen
van het toetsenbord en de muis (zie pagina 6).
2. Een toets op het toetsenbord of een knop van de muis of van het touchpad zit vast.
a. Zet de computer UIT.
b. Druk alle toetsen van het toetsenbord even in om te controleren welke vastzit.
c. Klik met de knoppen van de muis of het touchpad om te controleren of deze vastzitten.
d. Schakel de computer weer IN.

Ik hoor geen geluid op mijn computer

1. Het luidsprekervolume is te laag ingesteld.
Gebruik de volumeknoppen (op de luidsprekers, het toetsenbord of de computer).
2. De luidsprekers zijn niet goed aangesloten (alleen van toepassing op externe luidsprekers).
a. Controleer de luidsprekerkabels en zorg dat deze goed zijn aangesloten.
b. Als uw luidsprekers een voedingsadapter hebben, zorg dan dat die op een voedingsbron is
aangesloten (stopcontact of achterzijde van de monitor) en dat de voeding van de luidspreker
aanstaat.
3. De hoofdvolumeregelaar van Windows moet worden aangepast.
a. Klik rechts in het systeemvak op het luidsprekerpictogram om de volumeregeling te laten
verschijnen.
b. Als u dit pictogram niet ziet, ga dan naar het Configuratiescherm om het pictogram weer te geven
(zie pagina 25).
c. Als dit pictogram is "verdwenen", klikt u op de pijl in het systeemvak en vervolgens op het
pictogram om het weer te geven (om het systeemvak overzichtelijk te houden, worden
pictogrammen die lange tijd niet zijn gebruikt tijdelijk verborgen).
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4. De volumeregeling van de computer moet worden
bijgesteld.
a. Dubbelklik op het luidsprekerpictogram in het
systeemvak (zie stap 3 hierboven).
b. Pas de balans aan zodat er uit beide luidsprekers geluid
komt.
c. Sleep de schuifregelaar om het volume aan te passen.
d. Zorg dat de optie Dempen NIET is ingeschakeld.
e. U kunt extra volumeregelingen weergeven door te
klikken op Opties > Eigenschappen.
5. Uw geluidskaart werkt niet goed.
a. Controleer of uw geluidskaart goed is ingesteld. Klik hiervoor op Start > Configuratiescherm >
Spraak, geluid en geluidsapparaten > Geluiden en audioapparaten. In het venster Eigenschappen
voor Geluiden en audioapparaten selecteert u het tabblad Hardware.
b. Met Smart Restore kunt u defecte stuurprogramma's van onderdelen snel en gemakkelijk opnieuw
installeren (zie pagina 54).
6. De computer speelt geen audio-CD’s af.
a. Controleer of het geluid van uw computer goed is ingesteld (zie de vorige stappen).
b. Zorg dat de CD vlak en met de bedrukte zijde naar boven in de lade van het CD-ROM- of DVDROM-station ligt.
c. Wacht met het starten van het afspeelprogramma tot het indicatielampje (bezetlampje) stopt met
knipperen.
d. Zorg dat het oppervlak van de CD schoon is en geen krassen heeft.
e. Controleer of de CD tegen kopiëren is beveiligd. Sommige audio-CD’s hebben een beveiliging om
illegaal kopiëren te voorkomen. De CD kan daardoor niet op een computer worden afgespeeld of
gekopieerd. In zo’n geval is afspelen alleen mogelijk op conventionele CD- of DVD-spelers.

Internet
Let op de volgende punten als u over een optimale internetverbinding wilt beschikken:

✓
✓
✓
✓

Sluit de computer altijd aan op een geaard stopcontact.
Verbind de modem rechtstreeks met de telefoonaansluiting.
Gebruik geen verlengkabels voor de telefoon (de kwaliteit van het signaal neemt anders af).
Zorg bij onweer altijd dat uw modem niet op de telefoonlijn is aangesloten en haal de stekker uit het
stopcontact.

Ik krijg geen verbinding met het internet

1. De gegevens van uw account zijn nog niet verwerkt.
a. Nadat u zich online hebt ingeschreven bij een internetprovider, is het raadzaam de computer
opnieuw op te starten en zo de installatieprocedure voor het internet te voltooien.
b. De eerste keer dat u de internetverbinding gebruikt, kan uw account worden geweigerd. Bepaalde
providers hebben wat tijd nodig om de gegevens van uw account te verwerken. Wacht 30 minuten
voordat u opnieuw een verbinding probeert te maken.
2. U hebt een onjuiste gebruikersnaam en/of wachtwoord ingevoerd.
a. Controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord. Voer deze indien nodig opnieuw in.
b. Controleer de exacte schrijfwijze (denk aan hoofd- en kleine letters en leestekens).
c. Controleer de door de provider verstrekte aanmeldings- en instellingsgegevens.
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3. De server waarmee u een verbinding wilt maken, is niet in gebruik.
Neem contact op met uw provider om te controleren of de server beschikbaar is.
4. Uw internetinstellingen (browser, e-mail of verbinding) zijn gewijzigd.
Als u zich aanmeldt, krijgt u van de provider meestal informatie over uw account (gebruikersnaam,
wachtwoord, telefoonnummer van de server, e-mailadres, etc.). Controleer deze gegevens en herstel de
instellingen voor het internet volgens de instructies van de provider.
5. Uw account bij de provider is beëindigd of de server van de provider is niet beschikbaar.
Vraag uw provider naar de voorwaarden voor toegang tot de internetserver.
6. U bent verhuisd en uw inbellocatie is gewijzigd.
a. Wijzig de instellingen door op Start > Configuratiescherm
> Printers en andere hardware > Telefoon- en
modemopties te klikken.
b. Open het tabblad Kiesregels en klik op de knop Bewerken.
c. Geef de nieuwe locatie op en klik op OK.
7. U hebt een volledig systeemherstel uitgevoerd met het
herstelprogramma.
a. Als u een abonnement hebt bij een van de door Packard
Bell aangegeven providers, kunt u de internetservice als
volgt opnieuw installeren.
b. Klik op Start > Alle programma's > Online services en
selecteer de naam van uw provider.
U gebruikt een inbelmodem.
1. De modem is mogelijk niet goed aangesloten.
Controleer de verbindingen van de modemkabel met de computer en de telefoonaansluiting (zie de
Installatiehandleiding).
Als uw computer een netwerkpoort heeft, zorg dan dat de modemkabel op de
modempoort is aangesloten en niet op de netwerkpoort (zie pagina 13)

2. De telefoonlijn is mogelijk al in gebruik.
Maak de telefoonlijn vrij voordat u een modemverbinding maakt. Als uw telefoon en uw modem dezelfde
lijn gebruiken, kunt u niet tegelijk telefoneren en een verbinding met het internet hebben.
3. Er is geen kiestoon.
a. Ontkoppel de modem en sluit een telefoon aan om te controleren of de telefoonlijn in orde is. Als u
dan een normale kiestoon hoort, is uw modem of de modemkabel wellicht defect.
b. Controleer of de kiesregels correct zijn ingesteld voor uw land. Klik op Start > Configuratiescherm
> Printers en andere hardware > Telefoon- en modemopties > Kiesregels.
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4. De modem wordt door een ander programma gebruikt (er verschijnt een foutmelding dat de COMpoort al in gebruik is).
Mogelijk is er een telefoon- of faxprogramma actief. Deze programma’s gebruiken de modem, waardoor
deze niet meer beschikbaar is voor andere toepassingen.
a. Sluit alle programma’s die de modem zouden kunnen gebruiken (zoals telefoon- en faxsoftware).
b. Start de computer opnieuw op. Daardoor worden alle standaardinstellingen van de verbindingen
hersteld.
5. De modem werkt niet.
Met Smart Restore kunt u niet-werkende stuurprogramma's gemakkelijk opnieuw installeren (zie pagina
54).
U gebruikt een DSL- of kabelverbinding.
1. De DSL-verbinding is niet geactiveerd.
Uw provider moet contact opnemen met uw telefoonaanbieder om DSL-toegang op uw lijn te activeren.
Dit kan enkele weken duren. Neem contact op met de provider voor nadere informatie over uw
verbinding.
2. Uw DSL-modem neemt de lijn niet op.
a. Controleer alle kabelverbindingen (stekkers, aansluitingen en filters).
b. Ontkoppel de modem en sluit een telefoon aan om te controleren of de telefoonlijn in orde is. Als u
dan een normale kiestoon hoort, is uw modem of de modemkabel wellicht defect.
3. Uw modem is defect.
Kijk naar de statuslampjes op de modem en raadpleeg de documentatie van de fabrikant. Als het
probleem blijft voortduren en de verbinding eerst goed heeft gewerkt, neem dan contact op met uw
provider.

Bij het surfen krijg ik een foutmelding

1. U hebt geen verbinding.
a. Als u een inbelmodem gebruikt, kijk dan rechtsonder in het systeemvak.
b. Als dit pictogram niet zichtbaar is in het systeemvak, klik dan op Start >
Configuratiescherm > Netwerk- en Internetverbindingen > Netwerkverbindingen. Klik met de
rechtermuisknop op het verbindingspictogram en selecteer Eigenschappen. SelecteerPictogram in
systeemvak weergegeven gedurende de verbinding.
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3. Er kan geen verbinding worden gemaakt met de externe site.
Probeer het later opnieuw of vraag uw provider of de service beschikbaar is.
4. Er verschijnt een waarschuwing dat de pagina fouten bevat (bijvoorbeeld Javascript-fouten).
Klik op OK om het venster te sluiten.

U kunt geen e-mail verzenden of ontvangen

1. U hebt geen verbinding.
Om e-mails te kunnen verzenden en ontvangen, moet u verbinding met het internet hebben. Zoek de
computerpictogrammen rechts in het systeemvak. Zie "Bij het surfen krijg ik een foutmelding" op pagina
49.
2. Uw provider of de geadresseerde heeft technische problemen.
Probeer het later opnieuw of vraag uw provider of de service beschikbaar is.
3. Het gebruik van meerdere providers of e-mailaccounts kan problemen veroorzaken.
Controleer of u de juiste provider hebt gekozen voor de account die u wilt gebruiken.
4. Outlook Express reageert niet meer.
Sluit Outlook Express en eventuele andere toepassingen, zet de computer opnieuw aan en start Outlook
Express nogmaals op.
5. De instellingen van uw internetaccount zijn mogelijk gewijzigd.
a. Verbreek de verbinding met het internet. Sluit Outlook Express en eventuele andere toepassingen.
b. Controleer de verbindingsgegevens (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, inbelnummer, emailadressen, etc.) en herstel uw internetinstellingen volgens de instructies van uw provider.
6. Ik heb een bericht verzonden, maar krijg een foutmelding als antwoord.
a. Controleer de spelling van het e-mailadres.
b. Vraag de geadresseerde of het e-mailadres nog klopt.

Printer
Met de onderstaande instructies kunt u de meest voorkomende problemen met printers oplossen. Lees
voor specifieke informatie de handleiding van de printer. Neem contact op met de fabrikant van de printer
voor meer ondersteuning.

Mijn printer werkt niet
1.
2.
3.
4.

5.
6.
a.
b.

De printer staat UIT. Zet de printer AAN.
De printer staat OFF-line. Zet de printer on-line.
Het papier is op. Vul het papier aan.
Het papier is vastgelopen. Raadpleeg de handleiding van de printer voor informatie over het oplossen
van papierstoringen.
De printer geeft een foutmelding. Raadpleeg de handleiding van de printer voor informatie over het
afhandelen van foutmeldingen.
De printer is niet goed aangesloten.
Controleer of de kabels goed zijn aangesloten op de printer en de computer.
Gebruik een geaard stopcontact (of stekkerdoos). Schakel de computer en de printer uit voordat u
kabels gaat losmaken en opnieuw aansluiten (ook als u een USB-printer hebt).

7. De printer krijgt geen voeding.
a. Sluit de printer aan op een ander stopcontact.
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USB-aansluiting

Parallelle aansluiting

b. Start de computer en de printer opnieuw op en probeer nogmaals af te drukken om na te gaan of
het eerder gebruikte stopcontact defect is.
8. De printerkabel is beschadigd. Gebruik een andere printerkabel om te controleren of deze het
probleem veroorzaakt.
9. Uw printer is niet goed geïnstalleerd onder Windows. Installeer de printer opnieuw. In de handleiding
van de printer vindt u informatie over het installeren van de printer onder Windows.

Software en hardware toevoegen
Als er problemen optreden met een nieuw programma of nieuwe hardware, lees dan ook de meegeleverde
documentatie en kijk op de website van de fabrikant. Neem voor ondersteuning contact op met de
Helpdesk van de fabrikant. Packard Bell is niet verantwoordelijk voor schade die door toegevoegde
hardware of software veroorzaakt wordt.

Software

Packard Bell-software
Gebruik Smart Restore (zie pagina 54) om programma's die standaard zijn geleverd bij de computer te
installeren, te verwijderen of opnieuw te installeren.
Overige software
Koop geen nieuwe software als u niet u zeker weet dat deze op uw computer zal werken. Elk programma
stelt bepaalde eisen aan het systeem, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoeveelheid geheugen of de vrije
schijfruimte. Deze eisen zijn doorgaans op de verpakking van de software aangegeven.
1. Controleer de specificaties van uw computer.
Gegevens over deze computer
Klik op Start > Help en ondersteuning > Gebruik
Hulpprogramma’s als u gegevens over deze
computer wilt weergeven en problemen wilt
onderzoeken (onder Kies een taak) > Gegevens over
deze computer.

Systeeminfo
Klik op Start > Alle programma's > Bureau-accessoires >
Systeemwerkset > Systeeminfo. Selecteer een item en klik op + om
meer opties te tonen.
Lees de speciale sticker op de
verpakking van uw computer voor
een overzicht van de specificaties.
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2. Een programma installeren
Als u een programma wilt installeren, lees dan eerst de daarbij geleverde instructies. De wijze van
installeren verschilt namelijk per product.
a. Sluit voordat u een nieuw programma gaat installeren eerst alle andere toepassingen.
b. Plaats de CD of DVD. De meeste CD's en DVD's starten automatisch en tonen een
installatiescherm. Als de schijf niet automatisch start:
c. Klik erop met de rechtermuisknop en selecteer Verkennen. Dubbelklik op het pictogram Setup (of
Installeren) en volg de instructies op het scherm.
3. Een programma verwijderen
a. Klik op Start>
Configuratiescherm > Software.
b. Selecteer een programma in de
lijst.
c. Klik op Programma’s wijzigen of
verwijderen.

Hardware

Koop alleen nieuwe hardware als u zeker weet dat deze op uw computer zal werken.
1. Controleer de specificaties van uw computer (zie pagina 51).
2. Interne hardware
Als u interne hardware wilt installeren, moet u de systeemkast openen.
U kunt dit het beste aan een erkende servicedienst overlaten. Ga voor meer informatie over het uitbreiden
van het RAM (Random Access Memory) of het upgraden/vervangen van de processor (CPU) van uw
systeem naar het InfoCentre.

Als u een uitbreidingskaart installeert (PCI of AGP), raadpleeg dan de documentatie die bij deze
kaart is geleverd.
3. Externe hardware
U kunt eenvoudig nieuwe systeemonderdelen zoals een printer, scanner, joystick, etc. installeren.
Elk type apparaat heeft specifieke installatiespecificaties. Lees daarom altijd de documentatie bij het
apparaat voordat u de installatie gaat uitvoeren. Vergeet niet de computer en de hardware uit te
schakelen voordat u kabels losmaakt en opnieuw aansluit.

Als er problemen zijn met het installeren van nieuwe hardware, lees dan eerst de bijgeleverde
handleiding. Als het probleem blijft optreden, neem dan contact op met de fabrikant of leverancier,
of ga naar de website van het product.

Packard Bell Snapsys
Als u vermoedt dat een apparaat niet goed werkt, kunt u met Snapsys de wijzigingen in de
systeemconfiguratie nagaan. Snapsys biedt ook een aantal snelkoppelingen naar andere programma's voor
computeronderhoud.
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Open het programma door te klikken op Start > Alle programma's > Packard Bell Support > Snapsys.
Tijdens sommige tests moet Snapsys uw computer misschien opnieuw opstarten of uw systeem in de DOSmodus opstarten. Volg in dat geval de instructies op het scherm. Het programma geeft aan wat er moet
gebeuren en start indien nodig automatisch opnieuw.

Wijzigingen bijhouden
Als u Snapsys start, wordt uw computer eerst gescand en wordt er gemeld of er wijzigingen zijn
aangebracht. Vervolgens wordt de oorspronkelijke status van de computer weergegeven en kunt u zien
wat er is veranderd sinds u de computer hebt gekocht. Zo blijft u op de hoogte van de wijzigingen in
stuurprogramma's.

Klik op het plusteken (+)
bij een item voor meer
bijzonderheden daarover.

Om de originele status van uw computer te vergelijken met de huidige status, raadpleegt Snapsys
de herstelgegevens van uw computer. Als u de herstelgegevens van uw computer hebt verwijderd,
moet u de Master DVD/CD's gebruiken.
Programma's voor hardwarediagnose
Met deze optie kunt u bepaalde basisonderdelen controleren, bijvoorbeeld de toestand van uw schijven en
het computergeheugen. U kunt ook het geluid en het beeldscherm testen.

Dubbelklik op het onderdeel dat u
wilt controleren.
Het aantal beschikbare onderdelen is
afhankelijk van uw
computerconfiguratie.
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Systeemwerkset
Met de diverse hulpprogramma's van Snapsys kunt u controles en onderhoud op uw computer uitvoeren
om te zorgen dat deze altijd feilloos werkt. Zie pagina 28 voor meer informatie over de hulpprogramma's
die zijn opgenomen in de Systeemwerkset.

Opties
Snapsys houdt de wijzigingen aan de computer bij en maakt automatisch logbestanden aan met
gedetailleerde informatie over uw computer. Als u contact opneemt met het Customer Contact Centre van
Packard Bell in verband met een hardwareprobleem, wordt u gevraagd deze logbestanden op te sturen
voor analyse door gekwalificeerde technici. Daarvoor moet u verbonden zijn met het internet. Als u voor
uw telefoon en uw modem dezelfde lijn gebruikt, mag de telefoon niet in gebruik zijn.

Packard Bell Smart Restore
Met Smart Restore kunt u de programma's die zijn geleverd bij uw Packard Bell-computer veilig
verwijderen of opnieuw installeren. Gebruik het programma ook om oorspronkelijke stuurprogramma's
terug te zetten. Bovendien kunt u Smart Restore gebruiken om Master CD/DVD Creator te starten (zie
pagina 26 voor meer informatie).
Open het programma door te klikken op Start > Alle programma's > Packard Bell Support > Smart Restore.
Sla eerst uw werk op en sluit alle actieve toepassingen, inclusief antivirussoftware, voordat u Smart Restore
start.

➌
➍
➋
➊
Smart Restore maakt gebruik van back-upgegevens om software (opnieuw) te installeren. Als u de backupgegevens van uw computer hebt verwijderd, moet u de Master DVD/CD's gebruiken.
Software verwijderen en opnieuw installeren
U kunt programma's van Packard Bell natuurlijk verwijderen als u ze niet meer gebruikt. Het is ook
mogelijk dat u een programma opnieuw wilt installeren als het niet meer goed werkt of steeds problemen
op uw computer veroorzaakt.
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Sommige programma's kunnen niet worden verwijderd.
Open het tabblad Software. Wanneer u de aanwijzer op de naam van een toepassing plaatst, krijgt
de naam een andere kleur. Dit geeft aan dat deze software kan worden geselecteerd.

Het rode kruis betekent
dat de toepassing
gemarkeerd is voor
verwijderen.

Met de schuifbalk kunt
u niet getoonde software
zichtbaar maken.

•

U kunt een programma markeren voor opnieuw installeren, door eenmaal op de naam van het
programma te klikken. Vóór de toepassing verschijnt dan een groen vinkje.
• U kunt een programma markeren voor verwijderen door tweemaal op de naam te klikken. Vóór de
toepassing verschijnt dan een rood kruis.
• U kunt een programma deselecteren door driemaal op de naam te klikken.
U kunt zoveel programma's selecteren als u wilt. Smart Restore zal deze stuk voor stuk verwijderen of
opnieuw installeren zonder dat u verder iets hoeft te doen.
Als de selectie compleet is, klikt u op OK. Daarna wordt u om een bevestiging gevraagd. Klik op YES (JA)
om Smart Restore te laten beginnen met opnieuw installeren dan wel verwijderen of klik op NO (NEE) als u
deze procedure wilt afbreken.

De hardwareconfiguratie herstellen
Als u problemen ondervindt met de oorspronkelijke hardwarestuurprogramma's, kan het nodig zijn de
fabrieksinstellingen van de hardware op uw Packard Bell-computer te herstellen. Deze optie is slechts op
enkele computers beschikbaar en moet worden gebruikt onder de supervisie van een medewerker van de
technische ondersteuning.
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HERSTEL

Als uw probleem niet is opgelost met de procedures uit het vorige hoofdstuk, kunt u het herstelprogramma
van Packard Bell uitvoeren. Met dit programma kunt u de standaardconfiguratie van de computer herstellen.

Het programma biedt tevens de optie alle instellingen en persoonlijke gegevens te bewaren, zodat u deze
later kunt herstellen.

Packard Bell-herstelprogramma
Het Packard Bell-herstelprogramma biedt twee soorten herstel:
• Volledig herstel:
− Al uw persoonlijke gegevens worden verwijderd en de oorspronkelijke fabrieksinstellingen worden
hersteld. Bij deze optie raakt u al uw persoonlijke gegevens kwijt (persoonlijke documenten, instellingen,
nieuwe versies van stuurprogramma's, etc.).
− De gegevenspartitie wordt behouden tenzij de optie 'Alle gebruikersbestanden verwijderen' is
geselecteerd.
• Gedeeltelijk herstel: De fabrieksinstellingen van het oorspronkelijke besturingssysteem en alle software
worden hersteld, maar uw eigen gegevens worden niet verwijderd.
Lees de onderstaande punten aandachtig door voordat u
het herstelprogramma gaat gebruiken!

✓ Probeer uw computer EERST met Systeemherstel van Windows XP in orde te maken voordat u het
herstelprogramma gaat gebruiken.

✓ BEWAAR gegevens NIET in C:\WINDOWS. Tijdens het herstelproces worden alle gegevens in deze
map gewist.

✓ De hierna beschreven procedure is alleen van toepassing als uw herstelgegevens op de harde schijf
aanwezig zijn.Als u uw computer wilt herstellen met een Master DVD/CD's, raadpleegt u de instructies
op pagina 26.

✓ Nadat u het herstelprogramma hebt uitgevoerd, moet u alle software op uw systeem opnieuw installeren

voordat u die weer kunt gebruiken. Alleen voorgeïnstalleerde programma's (zoals DVD Player en CD
Writer) zullen zonder nieuwe installatie functioneren.
✓ Als u bij de eerste installatie een taal hebt gekozen, kunt u het besturingssysteem alleen terugzetten in
de gekozen taal.
✓ Het herstelprogramma kan om verschillende redenen worden gebruikt. Er kan daarom niet worden
gegarandeerd dat alle gegevens behouden blijven.

Het herstelprogramma starten
Bereid de computer voor

1. Maak een back-up van uw persoonlijke bestanden.
Bewaar een kopie van uw persoonlijke documenten op CD's, DVD's, geheugenkaarten of schijven met
een hoge capaciteit. Ga naar het InfoCentre voor informatie over het maken van back--ups.
2. Herstel de originele configuratie van uw computer.
a. Verwijder alle hardwareonderdelen die u zelf aan de computer hebt toegevoegd (zoals
geluidskaarten, videokaarten, netwerkkaarten).
b. Installeer alle originele hardwareonderdelen van Packard Bell die u eventueel hebt verwijderd.
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c. Zorg dat het toetsenbord, de muis, het beeldscherm en de luidsprekers goed zijn aangesloten (niet
voor alle modellen).
d. Maak alle overige apparaten los die op de computer zijn aangesloten (zoals scanner en printer).

Start het herstelprogramma

Druk tijdens het opstarten op [F11] of gebruik de snelkoppeling Herstelprogramma in Smart Restore (Start
> Alle programma's > Packard Bell Support).

Als uw computer het Windows-bureaublad niet kan weergeven, start de computer dan opnieuw op.
Als het logo van Packard Bell verschijnt, houd dan [F11] enkele seconden ingedrukt om het
herstelprogramma te starten.
1. Selecteer
Volgende.

Herstelprogramma

en

klik

op

2. Kies Volledig herstel of Gedeeltelijk herstel en
klik op Volgende

Met Volledig herstel worden al uw
persoonlijke gegevens verwijderd en worden
de oorspronkelijke fabrieksinstellingen
hersteld.
Gedeeltelijk herstel uitvoeren:
1. Selecteer
het
gebruikersprofiel
(of
de
gebruikersaccount) die u wilt behouden en klik
op Volgende.
• Als u de optie Geen profiel kiest, zult u een of
meer nieuwe profielen moeten maken, net als
toen u de computer voor het eerst startte. Al
uw persoonlijke gegevens en instellingen
blijven dus behouden.
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• Als u een bepaald gebruikersprofiel herstelt, wordt het bureaublad van Windows volgens dat
specifieke profiel weergegeven (net als vóór het herstelproces). Overtollige
programmasnelkoppelingen worden echter uit het Start-menu verwijderd.
In beide gevallen blijven uw persoonlijke gegevens en instellingen behouden in de map Documents and
Settings op uw harde schijf.
2. Het volgende scherm geeft een overzicht van de door u geselecteerde opties. Klik op Volgende om het
herstelproces te starten.
De eerste keer dat Windows opstart na het herstelproces kan er een vertraging optreden. Deze vertraging
hangt af van de hoeveelheid gegevens die van een bepaalde account moeten worden opgehaald.
Als u een gedeeltelijk herstel hebt uitgevoerd of een volledig herstel met behoud van alle
gebruikersbestanden, ziet u dat de snelkoppelingen op het bureaublad en de mappen van het startmenu
niet zijn verwijderd. Deze snelkoppelingen en mappen werken niet meer. U dient deze handmatig te
verwijderen. U kunt ook mappen verwijderen van toepassingen die u niet meer wilt gebruiken. Verwijder
geen mappen die u niet zelf hebt aangemaakt. Deze mappen kunnen namelijk belangrijke Windowsbestanden bevatten. Installeer software die u wilt gebruiken opnieuw.
Uw harde schijf kan zijn opgedeeld in twee virtuele stations. Als dit zo is, kunt u al uw persoonlijke
gegevens ('Documenten en instellingen', zoals foto-, video- en muziekbestanden enz.) op het ene station
opslaan, en programmabestanden op het andere. Als uw computer twee fysieke harde schijven heeft,
worden uw persoonlijke gegevens op de eerste opgeslagen en de systeembestanden op de tweede.

HDD (C:) voor opslag
van systeembestanden
GEGEVENS (D:) voor
opslag van gegevens
LOKAAL STATION verschijnt
als u de herstelgegevens van
uw computer hebt verwijderd

Als het gedeeltelijke herstel of het volledige herstel met behoud van alle gebruikersbestanden is voltooid
en u de standaard Windows-instellingen hebt gebruikt, kunt u uw gegevens op de volgende locaties
ophalen:
Uw documenten en instellingen:
Als uw computer een harde schijf zonder partities heeft:
C:\Documents and Settings\[Gebruikersnaam]\...
Als uw computer twee fysieke harde schijven heeft of een harde schijf met partitie:
D:\Documents and Settings\[Gebruikersnaam]\...
Toepassingen:
C:\Program Files\[Naam toepassing]\...
Overige bestanden:
Met de functie Zoeken van Windows kunt u de overige bestanden opzoeken.
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Als u een volledig herstel met behoud van alle gebruikersbestanden of een gedeeltelijk herstel heeft
uitgevoerd vanwege een virusinfectie, moet u een bijgewerkt anti-virusprogramma installeren om
uw bestanden virusvrij te maken. Als u dit niet doet, blijft het systeem geïnfecteerd.
Het herstelprogramma gebruiken met Master DVD/CD's
Als de herstelgegevens niet meer op uw computer staan, kunt u het herstelprogramma gebruiken met de
Master DVD/CD's.

Het herstelprogramma starten

1. Zet de computer AAN.
2. Plaats de Master CD of DVD in het station en sluit de lade.
3. Als u Windows gebruikt, start u de computer opnieuw op via Start > Uitschakelen > Opnieuw
opstarten. De computer start nu automatisch op vanaf de CD of DVD.
4. Het lampje van het station moet nu gaan knipperen om aan te geven dat de computer vanaf de CD/
DVD opstart.
5. Als de computer niet opstart vanaf de CD of DVD, kunt u op pagina 39 lezen hoe u de
standaardinstellingen van het BIOS kunt herstellen.

Het herstelprogramma uitvoeren

U kunt verschillende opties kiezen in het hoofdmenu:

1. Standard System Restore (Standaard systeemherstel)
Met deze optie herstelt u de originele fabrieksinstellingen van uw computer. Alle bestanden worden
hersteld die bij aankoop op de harde schijf van de computer aanwezig waren. De configuratie van uw
computer is dan weer exact hetzelfde als bij aflevering.

Alle bestanden die u zelf hebt toegevoegd of gemaakt en alle wijzigingen die u in de originele
bestanden hebt aangebracht, zullen na voltooiing van dit herstelproces verloren zijn gegaan!
Bewaar daarom voordat u begint een kopie van uw persoonlijke documenten op CD's, DVD's,
geheugenkaarten of schijven met een hoge capaciteit. Raadpleeg InfoCentre voor meer informatie
over het maken van back-ups.

✓ Het eerste deel van het herstelproces duurt ongeveer een half uur. Verwijder de Master CD/DVD niet
uit het station en schakel de computer ook niet uit!

✓ U wordt ook gevraagd de Master DVD/CD's te plaatsen. Doe dit en druk vervolgens op [Enter] om
door te gaan.

✓ Een schermmelding geeft aan wanneer het herstelproces is voltooid. Verwijder dan de Master CD of
DVD uit het station voordat u verdergaat. Druk vervolgens op een toets om het systeem opnieuw te
starten.
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✓ De computer wordt opnieuw gestart en daarna volgt de installatieprocedure voor Windows. Deze
procedure kan wel een uur duren. In die tijd installeert uw computer alle originele software opnieuw
en wordt de hardwareconfiguratie hersteld. Als dit klaar is, moet u de eerste startprocedure uitvoeren,
net zoals u deed toen u de computer voor het eerst inschakelde.

2. Advanced Options (Geavanceerde opties)
Met deze optie kunt u alleen Windows opnieuw installeren of wijzigingen aanbrengen in de configuratie
van Windows.
Alleen Windows opnieuw installeren: Met deze procedure wordt uw harde schijf geformatteerd en wordt
Windows opnieuw geïnstalleerd met de minimale instellingen. Alle gegevens met inbegrip van uw
persoonlijke bestanden worden permanent gewist. Vergeet niet om reservekopieën van uw waardevolle
bestanden te maken voordat u aan dit proces begint.

Deze opties dienen alleen door ervaren PC-gebruikers te worden gebruikt of als u hierom wordt
gevraagd door een bevoegde technicus van Packard Bell. Als u er niet 100% zeker van bent dat u
wilt doorgaan, kiest u de optie Cancel (Annuleren) door op [Escape] of [3] te drukken.
3. Tools (Hulpprogramma’s)
Met deze optie krijgt u toegang tot een aantal geavanceerde hulpprogramma’s voor onderhoud van uw
harde schijf en controle van uw Master DVD/CD's op eventuele fouten.

Deze programma's mogen alleen door ervaren PC-gebruikers worden gebruikt of als u hierom wordt
gevraagd door een bevoegde technicus van Packard Bell. Als u er niet 100% zeker van bent dat u
wilt doorgaan, kiest u de optie Cancel (Annuleren) door op [Escape] of [3] te drukken.
• Edit (Bewerken): Hiermee wordt de MS-DOS-editor van Microsoft gestart, waarmee u
programmabestanden van MS-DOS kunt schrijven en bewerken.
• Fdisk: Hiermee start u het hulpprogramma voor het beheer van schijfpartities. Onjuist gebruik van
Fdisk kan onherstelbaar verlies van alle gegevens op de harde schijf veroorzaken.
Partitioneringssoftware zoals Fdisk, Gdisk of Partition Magic mag alleen door ervaren
computergebruikers worden toegepast.
• Format Hard Drive (Harde schijf formatteren): Hiermee voert u een snelle formattering uit van de
harde schijf. Onjuist gebruik van de opdracht Format kan onherstelbaar verlies van alle gegevens op de
harde schijf veroorzaken.
4. Cancel to return to DOS (Annuleren en terug naar DOS)
Hiermee sluit u het herstelprogramma en keert u terug naar de DOS-modus. De DOS-modus is alleen
bestemd voor gebruik door technici. Start de computer opnieuw op.
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PACKARD BELL BEPERKTE GARANTIE
1. DEFINITIES
− “Packard Bell” verwijst naar het hoofdkantoor van Packard Bell in het land van aankoop of als er geen
hoofdkantoor van Packard Bell in dit land is naar: Packard Bell B.V., Nieuweweg 279, 6603 BN, Wijchen,
Nederland.
− “Klant” of “U” verwijst naar de eindgebruiker van het Packard Bell-product of degene die het heeft gekocht.
− “Product” staat voor gemerkte hardware van Packard Bell, zoals desktops, notebooks en/of monitors,
randapparatuur of verbruiksartikelen (b.v. accu) en voor software die met het Product in de oorspronkelijke
verpakking werd meegeleverd.
− "Randapparatuur" verwijst naar alle op de computer aangesloten hardware, met uitzondering van de processor
en het geheugen (optisch station, harde schijf, keyboard, monitor, muis, luidsprekers, printer, scanner enz.).
− "Accessoire" verwijst naar alle bij het product geleverde onderdelen die benodigd zijn voor het gebruik van het
product (Lithium-ionbatterij, hoofdtelefoon, kabels, afstandsbediening etc.).
− “Software” verwijst naar de software die op het Product is voorgeïnstalleerd of met het Product in de
oorspronkelijke verpakking is meegeleverd.
− “Garantie” verwijst naar de Garantie die op grond van de wet in het Land van aankoop van het Product van
toepassing is of naar de contractuele Garantie waarop U na de aankoop van het Product recht hebt.
− “Garantieperiode” verwijst naar de periode waarin U recht hebt op de toepassing van de Garantie op het
Product. De Garantieperiode gaat in op de aankoopdatum of leveringsdatum van het Product.
− “Service en Ondersteuning” of "Customer Contact Center" of "CCC" staat voor de technische bijstand of service
van Packard Bell, die door technici of technische vertegenwoordigers en het voor U beschikbare Packard Bell
Call Centre wordt geleverd.
− “Land” verwijst naar het land waar U het Product hebt gekocht.
− “Garantie- en Serviceblad” verwijst naar het document dat zich in verpakking van het product bevindt waarop
U de Garantieperiode en het serviceniveau waarop u recht hebt kunt vinden. Daarnaast vindt u er
contactinformatie over Service en Ondersteuning in het Land.
2. PACKARD BELL GARANTIE ACTIVEREN
Packard Bell kent Uw wensen ten aanzien van het Product en ten aanzien van Service en Ondersteuning.
Voor het bieden van de beste Service en Ondersteuning adviseert Packard Bell U de geldende Garantie te activeren
zodra uw Product is geïnstalleerd.
Deze Garantie geldt alleen als U uw Product via de online registratiesoftware laat registreren (indien beschikbaar).
De Klant zal Packard Bell informeren over de juiste aankoopdatum, zodat duidelijk is tot welke datum hij recht heeft
op Garantie. Bij twijfel zal de Klant Packard Bell een kopie van het aankoopbewijs sturen.
Packard Bell houdt alle persoonlijke gegevens bij om de juiste Service en Ondersteuning te kunnen leveren en U
tijdens de Garantieperiode afdoende bij te staan. Packard Bell beveiligt deze persoonlijke gegevens zo goed mogelijk
en draagt ze alleen over aan derden wanneer dit voor Service en Ondersteuning nodig is. U kunt het doorgeven van
persoonlijke gegevens weigeren en Uw gegevens inzien en wijzigen als U een brief stuurt naar het Packard Bell-adres
in het Land dat wordt genoemd op het Garantie- en Serviceblad. Packard Bell verwerkt alle persoonlijke gegevens
volgens de geldende wetgeving voor gegevensbescherming.
3. GARANTIEDEKKING
Packard Bell garandeert dat het Product en de Software vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten tijdens de
Garantieperiode aangegeven op het Garantie- en Serviceblad dat bij het Product is geleverd. Packard Bell garandeert
bovendien dat het Product vrij is van virussen (of van een ander geprogrammeerd systeem met een soortgelijke
uitwerking) op het moment dat het Product voor het eerst wordt gebruikt. Voor randapparatuur, accessoires en
verbruiksartikelen geldt mogelijk een afwijkende garantieperiode dan die in deze garantievoorwaarden of uw
Garantie- en Serviceblad.
Deze Garantie is beperkt tot het vervangen van het Product of het defecte onderdeel met een identiek of vergelijkbaar
Product of door een nieuw onderdeel of onderdeel dat gelijkwaardig is aan nieuw. Deze garantie dekt tijdens de
Garantieperiode de reparatie (inclusief de onderdelen en de werkuren) of de vervanging, zoals hieronder beschreven.
Als er in de verpakking onderdelen ontbreken, dan moet dit binnen 90 dagen na de aankoopdatum aan Service en
Ondersteuning worden doorgegeven. Na die periode geldt dat de Klant het Product heeft geaccepteerd zoals het werd
geleverd en worden geen ontbrekende onderdelen gratis geleverd. Op het Garantie- en Serviceblad vindt U het
nummer waarmee U contact kunt opnemen voor het doorgeven van ontbrekende onderdelen.
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De Softwaregarantie is alleen van toepassing op de software die bij het product is geleverd. Hieronder valt geen
ondersteuning bij het gebruik van de Software. Andere software (b.v. games) vallen onder de licentie en
garantievoorwaarden van derden.
Speciaal voor batterijen:
Wegwerpbatterijen die bij het Product worden geleverd, zijn niet gedekt door de contractuele/beperkte garantie.
Notebookaccu's vallen uitdrukkelijk niet onder de garantie. Oplaadtijd of aangegeven batterijlevensduur is slechts ter
indicatie en kan afwijken afhankelijk van het gebruik van de Eindgebruiker en geldt alleen als de Eindgebruiker de
adviezen opvolgt die Packard Bell heeft gegeven voor een optimale batterijlevensduur.
Speciaal voor Liquid Crystal Displays (“LCD's”):
Packard Bell streeft ernaar de hoogste kwaliteit LCD-producten op de markt te leveren. Uw product voldoet aan de
Klasse 2-specificaties van de industriële ISO 13406-2-richtlijnen voor LCD's.
LCD's maken gebruik van een technologie die is gebaseerd op pixels. Een pixel bestaat uit een combinatie van drie
subpixels (rood, groen en blauw) voor elk van die kleuren. Op elk LCD bevinden zich miljoenen subpixels.
Pixelfouten op LCD's kunnen bestaan uit hele pixels of subpixels die donker worden, permanent oplichten of
knipperen.
De ISO 13406-2-standaard staat een aantal pixelfouten toe gebaseerd op het totale aantal pixels (wordt bepaald door
de schermafmeting). Packard Bell vervangt een LCD in de garantieperiode als er wordt voldaan aan de volgende
criteria:
Afmeting

15"
17”
19”

Aantal pixels

1024 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024

786 432
1 310 720
1 310 720

Type 1

Type 2

Type 3

Helder

Donker

Subpixel

2
3
3

2
3
3

4
7
7

Foutcluster 1:
Cluster van
fouttype 1 of 2
in 5X5 pixels
1
1
1

Foutcluster 2:
Cluster van
fouttype 3 in
5X5 pixels
2
3
3

Type 1: Er is altijd een volledige pixel zichtbaar op het scherm, resulterend in een witte punt.
Type 2: Een volledige pixel licht nooit op, resulterend in een donkere punt.
Type 3: Een of twee subpixels zijn altijd in- of uitgeschakeld wat resulteert in een pixel in een van de basiskleuren
(rood, groen, blauw, cyaan, magenta, geel). Of er verschijnt een constant knipperende pixel.
Foutcluster 1: In een veld van 5x5-pixels treden er verschillende fouten van het Type 1 of het Type 2 op.
Foutcluster 2: In een veld van 5x5 pixels bevinden zich meerdere type 3-fouten. Indien redelijk en naar oordeel van
Packard Bell of wanneer dit verplicht wordt door de nationale consumentenwetgeving in een Land, kan Packard Bell
de Garantie van het Product beperken of uitbreiden.
Als in de documentatie van uw monitor andere voorwaarden voor defecte pixels staan, dan gelden de voorwaarden
in deze Beperkte Garantie niet meer.
Packard Bell kan de Garantieperiode op het Product beperken of uitbreiden wanneer dit naar het oordeel van Packard
Bell nodig blijkt of wanneer dit is voorgeschreven in de consumentenwetgeving van het Land.
Als de Klant Service en Ondersteuning vraagt in een ander land dan het Land en/of als de Garantieperiode op het
Product is verlopen, dan wordt Service en Ondersteuning aan de Klant in rekening gebracht.
4. UITSLUITINGEN VAN GARANTIE
Deze Garantie is niet van toepassing indien:
− defecte accessoires, verbruiksartikelen en/of randapparatuur niet in de oorspronkelijke verpakking van het
Product werden meegeleverd of afzonderlijk van het Product zijn gekocht.
− problemen optreden bij hardware of software die niet in de oorspronkelijke verpakking van het Product werden
meegeleverd.
− de oorspronkelijke identificatiemarkeringen van het Product zijn verwijderd of veranderd.
− defecten of foutmeldingen het gevolg zijn van een ongeval, verwaarlozing of verkeerd gebruik, wanneer een
storing of defect in de voedingsspanning optreedt of door ongebruikelijke mechanische of elektrische spanning,
door airconditioning of milieubeheer, door weersomstandigheden of door het gebruik van niet door Packard Bell
geleverde onderdelen.
− defecten het gevolg zijn van een virus of van een ander geprogrammeerd systeem met soortgelijke uitwerking.
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− de Klant een wachtwoord (inclusief BIOS-wachtwoorden) is vergeten, is kwijtgeraakt of heeft verwijderd,
waardoor de Klant geen toegang meer tot het Product krijgt.
− de Klant of anderen dan Packard Bell of geautoriseerde serviceverleners het Product hebben gewijzigd,
aangepast, hersteld, geïnstalleerd of service hebben uitgevoerd.
− het gebruik of de installatie van het Product niet werd uitgevoerd zoals in de documentatie van Packard Bell is
beschreven.
− het Product defect is ten gevolge van een reden die naar oordeel van Packard Bell niet is terug te voeren op
materiaal- of fabricagefouten.
− de Klant niet alle in deze garantie beschreven procedures heeft gevolgd.
5. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Deze Garantie sluit alle andere expliciete of impliciete garanties uit, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties
met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor enigerlei doel van dit Product en de bijbehorende
documentatie.
De aansprakelijkheid van Packard Bell is beperkt tot de reparatie of de vervanging van het Product. Packard Bell is
niet verantwoordelijk voor vervanging of reparatie van het Product als het defect is veroorzaakt door een van de in
sectie 4 aangegeven omstandigheden.
In ieder geval zal Packard Bell onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor andere kosten, lasten,
uitgaven, verlies of schade van welke aard dan ook: direct of indirect, voortvloeiend of incidenteel, met inbegrip van
maar niet beperkt tot winstderving of andere commerciële schade en gegevensverlies veroorzaakt door het gebruik
van het Product of door een virus (of een geprogrammeerd systeem met soortgelijke uitwerking) op het Product of
door Service en Ondersteuning.
Deze beperkte aansprakelijkheid omvat de totale aansprakelijkheid met betrekking tot het Product en met betrekking
tot de daarbij geleverde goederen of diensten, en er zal voor Packard Bell geen andere verplichting, schuld of
aansprakelijkheid tegenover de Klant bestaan, om het even uit hoofde van een contract, onrechtmatige daden
(waaronder aansprakelijkheid voor nalatigheid) of anderszins. Uitgezonderd hiervan zijn overlijden of lichamelijk
letsel veroorzaakt door nalatigheid van werknemers of serviceverleners van Packard Bell en strikte
productaansprakelijkheid.
Deze beperkte aansprakelijkheid tast op geen enkele manier de statutaire rechten van de Klant aan die worden
gewaarborgd door de nationale wetgeving voor de verkoop van consumptiegoederen in het Land.
Packard Bell is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of vertragingen in prestaties ten gevolge van oorzaken die
Packard Bell niet kan voorkomen. Dergelijke omstandigheden zijn onder andere onderbroken telefoondiensten,
vertraging van levering van onderdelen vanwege gesloten vliegvelden, natuurrampen, stakingen en het niet met U
contact kunnen opnemen om een afspraak te bevestigen.
Als de CCC-medewerker bij een 'Carry-in', 'Drop-in' of 'PURR' constateert dat de reparatie niet onder de Garantie
valt, zal de reparatie pas worden uitgevoerd nadat ervoor betaald is. Indien een dergelijke situatie zich voordoet,
neemt Packard Bell contact op met de Klant met een offerte voor reparatie. Als de Klant besluit het apparaat niet te
laten repareren, kan dit worden opgehaald na betaling van de kosten voor vervoer en diagnose.
6. UITBREIDING GARANTIESERVICE
Afhankelijk van het Land van aankoop is het mogelijk een uitgebreide garantie te kopen. Neem voor meer informatie
contact op met de winkel waar U het Product hebt gekocht. Als U een uitgebreide garantie hebt gekocht, dan gaan
de algemene voorwaarden van die uitgebreide garantie vóór deze Garantie.
7. RESERVEKOPIEËN
De reparatie van het Product kan onder andere bestaan uit het opnieuw formatteren van de harde schijf (‘HDD’)
waardoor er op de HDD opgeslagen data verloren kunnen gaan.
Packard Bell raadt u ten stelligste aan regelmatig reservekopieën te maken op verschillende opslagmedia (diskette,
CD-ROM, …) van documenten, gegevens, bestanden of software die op het Product zijn geïnstalleerd. Voordat u
contact opneemt met het Customer Contact Center van Packard Bell voor Service en Ondersteuning, moet u
reservekopieën maken van de gegevens op het Product.
8. PACKARD BELL GARANTIE SERVICE EN ONDERSTEUNING VERKRIJGEN
In het onwaarschijnlijke geval dat er een probleem met het Product optreedt, kunt U eerst zelf een oplossing proberen
te vinden met behulp van de gebruikersdocumentatie (op papier en in elektronische versie) die bij het Product is
geleverd en de diagnosehulpmiddelen die op de harde schijf van het Product zijn voorgeïnstalleerd.
Blijft het probleem daarna toch optreden, neem dan contact op met het Packard Bell call centre in het Land, zoals
aangegeven bij 'Contactinformatie' op het Garantie- en Serviceblad en zorg dat U vooraf beschikt over de volgende
gegevens:
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− Serienummer van het Product. Dit nummer wordt voorafgegaan door S/N en vindt u op de achterkant van uw
computer (desktop). Op notebooks staat het op de onderkant van het systeem. Dit serienummer is nodig om u
service te kunnen verlenen en MOET daarom in alle correspondentie met Packard Bell worden genoemd.
− Origineel aankoopbewijs van het Product.
− Besturingssysteem dat op het Product is geïnstalleerd.
− Gegevens over alle eventuele wijzigingen aan de software of hardware van het Product.
− Zekerheid dat het probleem niet is veroorzaakt door andere hardware of software.
− Gedetailleerde beschrijving van alle foutmeldingen.
− Als U telefoneert, zorg dan dat U bij het Product zit en dat het (indien mogelijk) is ingeschakeld.
Een medewerker van het Customer Contact Center van Packard Bell zal ondersteuning verlenen om een diagnose te
stellen en, indien mogelijk, het probleem telefonisch op te lossen. Als het probleem niet telefonisch kan worden
opgelost, zal Packard Bell overeenkomstig de geldende serviceprocedure het Product repareren. U en de CCCmedewerker zullen de te volgen procedure bespreken. Voordat er een reparatie wordt uitgevoerd, moet u er zeker
van zijn dat:
− U een reservekopie van alle op het Product opgeslagen gegevens hebt gemaakt.
− Alle niet-Packard Bell hardware en software verwijderd zijn.
Packard Bell behoudt zich het recht voor onderdelen en werkuren in rekening te brengen als blijkt dat het Product
geen probleem of defect vertoont, als de Klant niet aan de in deze sectie aangegeven voorwaarden heeft voldaan of
als het defect is veroorzaakt door de klant (bijvoorbeeld door nalatigheid of onjuist gebruik).
9. VERLENING SERVICE EN ONDERSTEUNING
Als naar het oordeel van de medewerker van het Customer Contact Center interventie nodig is, dan vervangt of
herstelt Packard Bell, op advies van de CCC-medewerker, het Product, OP VOORWAARDE DAT:
− U alle in de Beperkte Garantie aangegeven procedures hebt gevolgd.
− U alle niet-Packard Bell software- of hardwareonderdelen hebt verwijderd.
− U vóór de serviceverlening het BIOS-wachtwoord hebt verwijderd.
Elke serviceprocedure is beperkt tot het Land van aankoop.
Als U of een gemachtigde vertegenwoordiger niet op de afgesproken tijd en plaats aanwezig is, kunnen eventuele
volgende bezoeken aan U in rekening worden gebracht.
Packard Bell behoudt zich het recht voor het verlenen van service te weigeren op een plaats waar, naar het oordeel
van Packard Bell, de veiligheid van de servicetechnicus van Packard Bell in gevaar is en het onmogelijk is de
hierboven beschreven Service en Ondersteuning te verlenen.
Packard Bell is niet aansprakelijk voor enige schade aan of verlies van het Product of delen daarvan indien de Klant
het Product naar Packard Bell heeft gestuurd zonder te voldoen aan de procedures die hierboven bij 8 en 9 zijn
beschreven.
De reparatie van het Product kan onder andere bestaan uit het opnieuw formatteren van de harde schijf (HDD)
waardoor er op de HDD opgeslagen data verloren kunnen gaan. U dient daarom te voldoen aan de voorwaarden die
in sectie 7 worden beschreven.
10. SOORTEN SERVICE BIJ REPARATIES
De procedure voor Service en Ondersteuning verschilt per Product. De procedure die voor u van toepassing is, vindt
u op het Garantie- en Serviceblad in de verpakking van het Product.
Let erop dat de uitgebreide garantie die U hebt gekocht, de op het Garantie- en Serviceblad aangegeven
serviceprocedure kan wijzigen.
Ongeacht de van toepassing zijnde serviceprocedure moet U de interventieprocedure voor Service en Ondersteuning
volgen die hierboven in sectie 9 is beschreven.
Hierna volgt een beschrijving van elke procedure:
a) Carry-In
− De Klant verpakt het volledige Product veilig in de (oorspronkelijke) verpakking.
− De Klant voegt een kopie van het originele aankoopbewijs (verkoopfactuur) en andere relevante
verkoopinformatie toe.
− De Klant voegt een gedetailleerde beschrijving van het probleem aan het Product toe.
− De Klant geeft het volledige Product af aan een door Packard Bell geautoriseerde serviceverlener in de buurt van
de woonplaats van de Klant, zoals overeengekomen met een CCC-medewerker van Packard Bell; of
− De Klant levert het gehele pakket af bij de winkel waar het Product was gekocht.
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− Reparatiekosten en vervangende onderdelen zijn voor rekening van Packard Bell.
b) Drop-in
− De Klant verpakt het volledige Product veilig in de (oorspronkelijke) verpakking.
− De Klant voegt een kopie van het originele aankoopbewijs (verkoopfactuur) en andere relevante
verkoopinformatie toe.
− De Klant voegt een gedetailleerde beschrijving van het probleem aan het Product toe.
− De Klant geeft het volledige verpakte Product af op een met een telefonisch technicus van Packard Bell
overeengekomen locatie in de buurt van de woonplaats van de Klant.
− De Klant geeft het volledige en verpakte Product af in de winkel waar het Product werd gekocht of aan een door
Packard Bell geautoriseerde serviceverlener in de buurt van de woonplaats van de Klant.
− Reparatiekosten en vervangende onderdelen zijn voor rekening van Packard Bell.
c) Pick-up, Repair & Return ("PURR")
− De Klant verpakt het volledige Product veilig in de (oorspronkelijke) verpakking.
− De Klant voegt een kopie van het originele aankoopbewijs (verkoopfactuur) en andere relevante
verkoopinformatie toe.
− De Klant voegt een gedetailleerde beschrijving van het probleem aan het Product toe.
− Packard Bell maakt een afspraak met de Klant of een gemachtigd vertegenwoordiger voor het ophalen en
terugbrengen van het Product op de overeengekomen plaats.
− Transport-, reparatie- en servicekosten en vervangende onderdelen zijn voor rekening van Packard Bell.
d) On-site
− Packard Bell maakt een afspraak met de Klant voor een reparatie aan huis.
− De Klant overlegt het bewijs van aankoop van het Product aan de technicus die de service komt verlenen.
− Transport-, reparatie- en servicekosten en vervangende onderdelen zijn voor rekening van Packard Bell.
Als de service niet op de afgesproken plaats kan worden uitgevoerd, kan de technicus besluiten het Product mee te
nemen en na reparatie terug te sturen.
e) Zelf repareren
Packard Bell Easy Repair-procedure:
Packard Bell Easy Repair is een serviceprogramma waarmee de eindgebruiker zelf kleine reparaties aan de computer
kan uitvoeren. Het programma word aangeboden aan eindgebruikers die zelfstandig een basisonderdeel willen en
kunnen vervangen. In het Packard Bell Easy Repair-programma zijn uitsluitend onderdelen opgenomen die eenvoudig
en zonder gevaar voor beschadiging te vervangen zijn. De eindgebruiker kan de computer snel repareren en kan de
computer blijven gebruiken als het te vervangen onderdeel geen essentieel onderdeel van de systeemfunctie vormt.
Packard Bell levert de eindgebruiker een onderdeel ter vervanging van het defecte onderdeel. Het vervangende
onderdeel wordt samen met de instructies en een antistatische polsband verzonden. De eindgebruiker kan zelf de
reparatie plannen en dient het defecte onderdeel aan Packard Bell te retourneren binnen 7 dagen na verzending van
het vervangende onderdeel. Als de eindgebruiker het Contact Centre belt voor de systeemdiagnose, geeft de
medewerker van het Contact Centre nauwkeurige instructies over de verdere gang van zaken.
f) Exchange
Deze procedure is een aanvulling op de bovengenoemde serviceniveaus.
Onderdelen die zonder speciaal gereedschap te vervangen zijn, worden “Customer Replaceable Items” genoemd.
Als het probleem naar het oordeel van technicus van Packard Bell veroorzaakt is door een CRI, dan kan deze
technicus besluiten een vervangend onderdeel daarvoor per aangetekende post (met ontvangstbevestiging) naar de
Klant te sturen, vergezeld van uitleg over de procedure voor terugzenden van het defecte CRI.
Packard Bell behoudt zich het recht voor een nummer van een creditcard te vragen en kan de Klant een factuur sturen
als het defecte CRI niet binnen 15 dagen na ontvangst van het vervangende onderdeel aan Packard Bell is
teruggestuurd.
11. OVERDRACHT VAN GARANTIE
Mocht het Product van eigenaar wisselen, dan kan deze Garantie met het Product worden overgedragen.
Belangrijk: De nieuwe eindgebruiker heeft onder twee voorwaarden recht op het resterende gedeelte van de
Garantieperiode van het overgedragen Product:
− De nieuwe eindgebruiker moet in het bezit zijn van het originele aankoopbewijs.
− Informatie over verandering van eigenaar moet aan Packard Bell zijn doorgegeven via het adres vermeld op het
Garantie- en Serviceblad.
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INFORMATIE OVER VOORSCHRIFTEN
EUROPESE RICHTLIJNEN
Producten met het CE-merk voldoen zowel aan de richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEC)
als aan de laagspanningsrichtlijn (73/23/EEC) (aangepast door richtlijn 93/68/ECC), die zijn uitgevaardigd door de
Raad van de Europese gemeenschappen.
Compatibiliteit met deze richtlijnen houdt in dat aan de volgende Europese normen wordt voldaan:
EN55022 (1994+A1:1995+A2:1997): Storing op radiofrequenties
EN55024 (1998+A1:2001): Immuniteit
EN61000-3-2 (2000): Beperking van emissie van harmonischen
EN61000-3-3 (1995+A1:2001): Limieten voor spanningfluctuaties en rimpelspanning in laagspanningsvoedingen
EN60950-1 (2001): Productveiligheid. Als uw computer een netwerkkaart voor telecommunicatie bevat, is de in/
uitgang geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltage).
Belangrijke informatie voor computers met wireless controllers:
Bij deze verklaart Packard Bell BV dat de wireless apparaten geleverd bij deze computer zenders met een laag
energieverbruik hebben die volledig voldoen aan de strengste eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/05/EC voor laagspanning, EMC en RF van R&TTE.

Voor specifieke informatie over uw computermodel kijkt u in Packard Bell InfoCentre, uw elektronische
documentatie.
PRODUCT WEGGOOIEN
Volgens de AEEA-richtlijn (afval van elektrische en elektronische apparaten) moeten elektrische en
elektronische producten gescheiden van normaal huishoudelijk afval worden verwerkt. Dit bevordert
hergebruik en recycling en vermindert de hoeveelheid te verwerken afval en daarmee de benodigde
ruimte op het stortterrein. Hieronder vallen accessoires zoals keyboards, muizen, afstandsbedieningen,
speakers enz. Als u zich van dergelijke producten ontdoet, dient u de regelgeving van de lokale
autoriteiten te volgen of bij aankoop van een nieuw product te informeren wat te doen bij het
wegwerpen van het apparaat.
WIJZIGINGEN AAN HET PRODUCT
CE-merk
Packard Bell BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde wijzigingen die door de gebruiker zijn
aangebracht en de gevolgen daarvan, welke de productconformiteit met het CE-keurmerk beïnvloeden.
Storing op radiofrequenties
De fabrikant is niet aansprakelijk voor storingen in radio- of TV-ontvangst als gevolg van niet toegelaten wijzigingen
in deze apparatuur.
AANSLUITINGEN EN EXTERNE AARDINGEN
PELV (Protected Extra Low Voltage)
Om de veiligheid van de apparatuur bij zeer lage spanningen te kunnen handhaven, mogen op de externe poorten
alleen apparaten worden aangesloten waarvan de netvoeding en het zwakstroomgedeelte galvanisch van elkaar
gescheiden zijn.
SELV (Safety Extra Low Voltage)
Alle in- en uitgangen van dit apparaat voldoen aan de norm Safety Extra Low Voltage (SELV).
Externe aardingen
Om elektrische schokken te voorkomen, moeten alle lokale (tot één kantoor behorende) computers en
ondersteunende apparaten op dezelfde elektrische groep van het gebouw worden aangesloten. Controleer eventueel
de bedrading van het gebouw om uit te sluiten dat de apparatuur extern wordt geaard.
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Stroomvoorziening gebouw
Sluit de apparatuur alleen aan op een stroomvoorziening die voldoet aan de huidige voorschriften in uw woonplaats.
In het Verenigd Koninkrijk gaat het dan om de IEE-voorschriften.
Goedkeuring BABT voor apparatuur
De apparatuur voldoet aan de Apparatus Approval No. NS/G/1234/J/100003 van BABT met betrekking tot de
indirecte aansluiting op het publieke telefoonnetwerk (PSTN) van British Telecom (BT). Zie de verklaring SA29 van
OFTEL voor nadere bijzonderheden.
VOEDING EN KABELS
Voeding
Op de voedingsingang en -uitgang (indien aanwezig) staat een gevaarlijke spanning.
U dient de stekker van de netkabel uit het stopcontact te halen om de apparatuur van de netspanning te ontkoppelen.
Zorg daarom dat de apparatuur is opgesteld in de buurt van een stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is.
In Europese landen moet u, voordat u de voedingskabel aansluit, eerst controleren of de voedingsschakelaar (indien
aanwezig) van de computer op “230 V” is ingesteld. In de Verenigde Staten en Canada moet u, voordat u de
voedingskabel aansluit, eerst controleren of de voedingsschakelaar (indien aanwezig) van de computer op "115 V" is
ingesteld.
Onder geen voorwaarde mag de voedingseenheid door de gebruiker worden gedemonteerd. Hij heeft geen
onderdelen die u zelf kunt vervangen. In de voedingseenheid bestaan gevaarlijke spanningen die ernstig lichamelijk
letsel kunnen veroorzaken.
Een defecte voedingseenheid dient u aan uw leverancier te retourneren.
Voedingskabels
Dit apparaat heeft een 3-aderige, geaarde netkabel. De kabel mag maximaal 2,5 meter lang zijn. Om elektrische
schokken te voorkomen, mag u de aarding van de netkabel nooit verwijderen of veranderen. Vervang de netkabel als
deze beschadigd is. Neem voor de goede vervangingskabel contact op met uw leverancier. In Europa moet de
voedingskabel geschikt zijn voor 250 V AC, minimaal 10 A. In de Verenigde Staten en Canada moet de voedingskabel
geschikt zijn voor 125 V AC, minimaal 10 A. De stekker moet voorzien zijn van een internationaal keurmerk. De
kabel moet kunnen worden gebruikt in het land van de eindgebruiker. Neem in geval van twijfel over het soort kabel
contact op met uw leverancier.
Kabels
De EMC-prestaties van het systeem zijn alleen gegarandeerd als de kabel en interface een effectieve afscherming
hebben.
Het gebruik van een afgeschermde interfacekabel is vereist voor USB-, IEEE1394-, printer-, game-, digitale audio/
video-, Ethernet LAN-, PS2- en TV-kabels, seriële en analoge kabels of FM-antennes en in het algemeen alle interfaces
van high speed kabels.
Gebruik uitsluitend kabels van het type 26AWG of hoger (UL-listed).
Alleen Ethernet LAN- of RTC modem kabels mogen een lengte hebben van meer dan 3 meter.
Gebruik voor Ethernet LAN-kabels alleen FTP afgeschermde kabels (cat ≥ 5).
Hittevorming en draagbare computers
Bij langdurig gebruik kunnen de netadapter en de onderzijde van de computer heet worden. Raak deze daarom niet
langer dan noodzakelijk aan.
BATTERIJ OPRUIMEN
Lever oude batterijen in volgens de regels die gelden in het land waar u verblijft. Gooi ze nooit bij het gewone afval,
want dit is in de meeste landen wettelijk verboden. Raadpleeg eventueel de desbetreffende instanties voor meer
informatie over milieuvriendelijke inzameling van batterijen.
LET OP: EXPLOSIEGEVAAR INDIEN DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD SOORT
BATTERIJ. VOER GEBRUIKTE BATTERIJEN AF VOLGENS DE INSTRUCTIES.
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KAP VAN DE SYSTEEMKAST VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN
Voordat u de systeemkap verwijdert voor werkzaamheden in de computer, moet u de voedingskabels en
modemkabels loskoppelen (en de hoofdaccu uit draagbare computers verwijderen). Daarna moet u de systeemkast
weer sluiten voordat u de voedingskabel aansluit en de computer inschakelt.
VERKLARING LASERPRODUCT
De optische apparatuur is getest en voldoet aan de norm IEC60825-1 van de International Electrotechnical
Commission en de Europese norm EN60825-1 voor klasse 1 laserproducten.
Laserproducten van klasse 1 worden als ongevaarlijk beschouwd. De optische apparaten zijn zo ontworpen dat de
gebruiker tijdens normaal gebruik of voorgeschreven onderhoud nooit aan laserstraling boven het niveau van klasse
1 wordt blootgesteld.
De in uw computer geïnstalleerde optische instrumenten zijn alleen bedoeld als onderdeel van een elektronisch
product en voldoen daarom niet aan de desbetreffende eisen van de Code of Federal Regulation Sec. 1040.10 en Sec.
1040.11 voor VOLLEDIGE laserproducten.
Omdat blootstelling aan laserstraling buitengewoon gevaarlijk is, mag de gebruiker in geen geval proberen de laser te
demonteren.
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SOFTWARELICENTIE
Packard Bell BV Gebruiksrechtovereenkomst (CD-ROM- en/of DVD-ROM-produkten). Dit is een kopie van het
originele licentiebewijs. Bewaar dit belangrijke document.
BELANGRIJK
ZORGVULDIG DOORLEZEN VOOR HET OPENEN VAN HET (DE) SOFTWAREPAKKET(TEN).
Onderstaande overeenkomst geldt voor u. Dit is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (als eindgebruiker of
rechtspersoon) en Packard Bell BV. Door het openen van de verzegelde softwarepakketten stemt u ermee in
gebonden te zijn aan de bepalingen van deze overeenkomst. Als u niet instemt met de voorwaarden van deze
overeenkomst, retourneert u het ongeopende softwarepakket en de bijbehorende voorwaarden (waaronder
documentatiemateriaal, klappers en andere materialen) en de computer op de plaats waar u dit hebt aangeschaft. U
krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug.
PACKARD BELL BV SOFTWARELICENTIE
1. Verlening van het gebruiksrecht
Deze Packard Bell BV Gebruiksrechtovereenkomst (het "Gebruiksrecht") verleent u het recht één exemplaar van het
aangeschafte Packard Bell B.V. CD-ROM- en/of DVD-ROM-product (de "Software", met ten minste één CD-ROM/
DVD-ROM en één of meerdere diskettes) te gebruiken op een stand-alone computer, met dien verstande dat de
SOFTWARE op elk willekeurig moment slechts op één computer tegelijk in gebruik is. Indien u meerdere
Gebruiksrechten voor de SOFTWARE bezit, mag u te allen tijde net zoveel kopieën van de SOFTWARE in gebruik
hebben als u Gebruiksrechten hebt. "Gebruik" van de SOFTWARE op een computer betekent het laden van de
SOFTWARE in het tijdelijke geheugen (d.w.z. het RAM) en de installatie in het permanente geheugen (d.w.z. de
harde schijf, een CD-ROM/DVD-ROM of ander opslagmedium) van die computer. Gebruik omvat niet de installatie
van een kopie op een netwerkserver met als enig doel het distribueren naar andere computers. Indien het verwachte
aantal gebruikers van de SOFTWARE het aantal Gebruiksrechten zal overtreffen, dient u een redelijke methode of
procedure in gebruik te nemen om te zorgen dat het aantal personen dat gezamenlijk van de SOFTWARE gebruik
maakt, niet het aantal Gebruiksrechten overtreft. Indien de SOFTWARE op een harde schijf of een ander
opslagmedium wordt geïnstalleerd (afgezien van een netwerkserver) en één persoon meer dan 80% van de tijd
gebruik maakt van die computer, dan mag diegene de SOFTWARE ook op een draagbare computer of thuiscomputer
gebruiken.
2. Copyright
De SOFTWARE is eigendom van Packard Bell BV of haar leveranciers en wordt beschermd door de auteurswetten
van de Verenigde Staten van Amerika en internationale verdragsbepalingen. Daarom dient u de SOFTWARE te
behandelen als ieder ander materiaal waarop auteursrecht rust (bijvoorbeeld een boek of een geluidsopname). Het is
u echter wel toegestaan ofwel (a) een kopie te maken van de diskette(s) met SOFTWARE enkel en alleen voor backupdoeleinden of ter bewaring in een archief, ofwel (b) de inhoud van de SOFTWARE-diskettes over te zetten naar een
vaste schijf mits u het origineel bewaart voor backup-doeleinden of ter bewaring in een archief. Het is u niet
toegestaan de CD-ROM en/of DVD-ROM, bij de SOFTWARE behorende producthandboek(en) of het
documentatiemateriaal te kopiëren.
3. Andere beperkingen
Het is u niet toegestaan de SOFTWARE te verhuren of te leasen, maar u mag de SOFTWARE en het bijbehorende
documentatiemateriaal overdragen op een permanente basis mits u daarbij alle kopieën overdraagt, en indien de
verkrijger de bepalingen van deze Overeenkomst aanvaardt. Het is u niet toegestaan de SOFTWARE te reverseengineeren, decompileren of te disassembleren. Elke overdracht van SOFTWARE moet meest recente updates en alle
eerdere versies omvatten.
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