Data-backup/
Computergenoprettelse
Hvad er data-backup?

Genoprettelses- og
fejlfindingsvejledning
Brugervejledning

Data-backup er en kopi af dine data opbevaret
på den indbyggede harddisk eller SSD på din
VAIO-computer, som opbevares på en anden
lagerenhed med det formål at genoprette dine
data i tilfælde af datatab.
Når du bruger din VAIO-computer, opbevarer du
et bredt udvalg af data, inklusiv dokumentfiler
og fotofiler fra digitale kameraer, på
computerens indbyggede lagerenhed. Denne
opbevarede data kan dog blive korrumperet
eller endda mistet i tilfælde af computerfejl
eller computervirus. Derfor er det afgørende og
tilrådet, at du regelmæssigt foretager en
backup-kopi af dine værdifulde data og
opbevarer dem på en anden lagerenhed, så som
en ekstern harddisk.

Sådan laver og opbevarer du en
backup-kopi
Du kan bruge en Windows-funktion til at lave en
backup-kopi af dine data på den indbyggede
lagerenhed på din VAIO-computer og opbevare
dens indhold efter filtype, så som e-mails og
fotos på en anden lagerenhed.
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Tilslut en ekstern lagerenhed til data-backup
til din VAIO-computer.
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Vælg (Start),
(indstillinger), Opdatér og
Sikkerhed og Backup.
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Har du brug for hjælp?
I tilfælde af at du oplever et problem med din VAIO-computer kan du søge information i den
følgende rækkefølge. Hvis fejlmeddelelser vedrørende dit problem ses på compterskærmen,
skal du skrive dem ned. Du får måske brug for informationen, hvis du kontakter vores
Support-telefonopkald. Derudover, hvis du har behov for at genoprette din VAIO-computer
pga. problemer eller fejl, skal du sørge for at lave:
• Dit eget genoprettelsesmedie (før du første gang bruger computeren efter dit køb)
• En backup af dine data
For detaljeret information om backup- og genoprettelsesprocesser se
Data-backup/Computergenoprettelse i denne brugervejledning.

1 Læs genoprettelses- og fejlfindingsvejledningen (denne
brugervejledning).
Når du opdager, at din VAIO-computer ikke fungerer korrekt, så læs denne Genoprettelsesog fejlfindingsvejledning først for at få information, der hjælper dig med at adressere dine
problemer.

2 Besøg vores VAIO Support-hjemmeside.
Hvis du kan få adgang til internettet med din VAIO-computer, skal du besøge vores VAIOsupport-hjemmeside for at finde de seneste oplysninger, der kan hjælpe dig med at
adressere dine problemer eller spørgsmål.
https://eu.vaio.com/support/

3 Kontakt vores Support-telefonopkald.
Kontakt os til enhver tid, hvis du har behov for mere hjælp fra vores supporteksperter.
Support-tider:
Mandag - Fredag, kl 9 - 18 (lokal tid)
Support-opkald: +45 (0) 82 56 89 47
Der kan være spørgsmål, som TREKSTOR GmbH ikke er i stand til at besvare, inklusiv dem
der vedrører esterne enheder fra andre virksomheder, OS and apps, der ikke leveres med
din VAIO-computer, eller problemer med din computerbrug, der er umulige for os at
reproducere.

Spørgmål vedrørende internettet og e-mails
For information vedrørende internetforbindelse, så som kontonavn, adgangskode og DNSserver, skal du kontakte din internetleverandør.
For information vedrørende e-mail-indstillingerne, inklusiv e-mail-adressen, e-mail-kontoen
og indstillingsproceduren, skal du kontakte din internetleverandør.

Spørgsmål vedrørende apps
For de apps der leveres sammen med din VAIO-computer, skal du besøge vores VAIO Supporthjemmeside og se kontaktoplysninger. Ellers skal du kontakte de respektive producenter.

Vælg Tilføj et drev, og vælg så lagerenheden
til at opbevare backup-kopien fra den viste
drevliste.
Vælg Flere valgmuligheder.
Vælg Backup nu.

! Vigtigt
• Der kan være musikfiler og billedfiler, som styres
af nogle apps, som følger med din VAIOcomputer, som du ikke kan lave en backup-kopi
af. Hvis de apps har deres egne backupværktøjer, se de respektive hjælpefiler.
• Hvis dine data er kodet, skal du sørge for at
afkode dem, før data-backup startes.

Sådan genoprettes backup-kopien
Du kan bruge en Windows-funktion til at
genoprette din backup-kopi.
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Tilslut en ekstern lagerenhed der indeholder
backup-kopien til din VAIO-computer.
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Vælg (Start),
(indstillinger), Opdatér og
Sikkerhed og Backup.
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Vælg Flere valgmuligheder.
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Vælg en mappe eller fil der skal genoprettes,
og vælg så
.

Vælg Genopret filer fra en nuværende
backup.

Hvad er computergenoprettelse?
Computergenoprettelse er genoprettelse af din
VAIO-computers tilstand på et bestemt
tidspunkt. Hvis computeren ser ud til ikke at
fungere stabilt, eller du ikke kan løse dine
problemer med computeren, kan du genoprette
din VAIO-computer med de følgende
muligheder:
• Genoprettelse af din VAIO-computer mens dine
filer og indstillinger bevares:
Genopretter tilstanden af computerens drev C
til købstidspunktet undtagen for filerne og
indstillingerne, som du har foretaget
efterfølgende. For de filer og indstillinger der
skal bevares se Dine data som skal bevares
efter computergenoprettelse.
• Genoprettelse af din VAIO-computer mens dine
filer og indstillinger slettes:
Genopretter tilstanden af computerens drev C
til købstidspunktet inklusiv filerne og
indstillingerne, som du har foretaget
efterfølgende.
• Genoprettelse af din VAIO-computer med dit
USB-mediedrev til genoprettelse:
Genopretter computerens fuldstændige
tilstand til købstidspunktet.

Hvornår er computergenoprettelse
nødvendig?
Du har måske brug for at genoprette din VAIOcomputer hvis:
• Computeren ser ud til ikke at virke stabilt.
• Du ikke kan starte computeren pga.
computervirusinfektioner.
• Du ikke kan løse dine problemer med
computeren, uanset hvad du gør.
For detaljer om hvordan du genopretter din
VAIO-computer se de følgende instruktioner i
denne brugervejledning:
--Genoprettelse af din VAIO-computer mens
dine filer og indstillinger bevares
--Genoprettelse af din VAIO-computer mens
dine filer og indstillinger slettes
--Genoprettelse af din VAIO-computer med dit
USB-mediedrev til genoprettelse

Hvornår er USB-mediedrev til
genoprettelse nødvendigt?
Du har måske brug for dit USB-mediedrev til
genoprettelse for at genoprette tilstanden af
den indbyggede harddisk eller SSD på din VAIOcomputer til købstidspunktet.
! Vigtigt
• Din VAIO-computer leveres ikke med noget
genoprettelsesmedie. Sørg for at oprette dit eget
genoprettelsesmedie med et USB-drev, før du
første gang bruger din VAIO-computer efter køb.
Ellers er du nødt til at købe et USBgenoprettelsesmediedrev.
• Din VAIO-computer kan genoprettes med den
indbyggede harddisk eller SSD. I tilfælde af at du
har ændret drevinformationen med de følgende
handlinger, men du ikke kan gendanne
computeren med den indbyggede enhed og har
brug for at anvende dit USBgenoprettelsesmediedrev.
-- Du har installeret og brugt en app, og den
ændrede partitionoplysningerne til den
indbyggede lagerenhed.
-- Du har installeret et andet operativsystem end
det, der på forhånd var installeret ved køb.
-- Du er kommet til at slette WIndows-systemfiler.

Før computergenoprettelse
Før du genopretter din VAIO-computer, skal du
være sikker på at læse følgende grundigt:

Bemærkninger om
computergenoprettelse
• Hvis Windows på din VAIO-computer ikke
starter, eller du har ændret drevoplysningerne
med de følgende handlinger, er du måske nødt
til at genoprette din computer. Hvis du ikke har
oprettet dit eget genoprettelsesmedie med et
USB-drev, er du nødt til at købe et USBgenoprettelsesmediedrev.
--Du har installeret og brugt en app, og den
ændrede partitionoplysningerne til den
indbyggede harddisk eller SSD.
--Du har installeret et andet operativsystem end
det, der på forhånd var installeret ved køb.
--Du er kommet til at slette WIndowssystemfiler.
• Hvis du genopretter din VAIO-computer, mens
du sletter dine filer og indstillinger, vil du miste
alle data, som du oprettede på den indbyggede
harddisk eller SSD før computergenoprettelse,
og alle computerindstillinger, som du ændrede,
vil blive standardiserede til dem der var på
købstidspunktet. Sørg for at lave en backupkopi af dine vigtige data før
computergenoprettelse. På den anden side
hvis du genopretter computeren, mens du
bevarer dine filer og indstillinger, vil de filer og
indstillinger forblive uændrede. For de filer og
indstillinger der skal bevares se Dine data
som skal bevares efter
computergenoprettelse.
• Før du genopretter din VAIO-computer, skal du
sikre strømforbindelsen og frakoble alle andre
perifere enheder fra computeren. Tilslut de
perifere enheder til computeren, når
computergenoprettelsen er færdig.

Bemærkninger om at lave en backupkopi af ophavsretbeskyttede
musikdatafiler
Med det formål at lave en backup-kopi af
ophavsretbeskyttede datafiler (musikdatafiler
under kontrol af musikapps etc.), kan de apps,
som du brugte til at importere data, have deres
egne backup-værktøjer. Før du genopretter din
VAIO-computer, skal du sørge for at bruge
sådanne værktøjer til at lave en backup-kopi af
respektive datafiler. Ellers er du måske ikke i
stand til at bruge de ophavsretbeskyttede
datafiler, som er gendannet ved
computergenoprettelse.

Skab dit eget
genoprettelsesmedie
Du kan bruge et USB-drev til at lave dit eget
genoprettelsesmedie. Dit USBgenoprettelsesmediedrev vil kun virke med din
VAIO-computer.
! Vigtigt
• Brug et USB-drev med en kapacitet mellem
16 og 32 GB.
• Du kan ikke bruge en optisk disk (CD, DVD etc.)
til at skabe dit eget genoprettelsesmedie.
• Brug et tomt USB-drev. Skabelse af dit eget
genoprettelsesmedie vil slette alle data, som
indeholdes i USB-drevet. Hvis du ønsker at bruge
et USB-drev, der indeholder vigtige data, skal du
sørge for at flytte data til en anden lagerenhed
på forhånd.
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Brug søgeboksen på opgavebjælken for at
søge efter og vise Genoprettelsesdrev.
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Vælg Opret et genoprettelsesdrev.
! Vigtigt
Sørg for, at feltet Backup systemfiler til
genoprettelsesdrevet. er valgt.

3

Følg vejledningen på skærmen.

! Vigtigt
• Frakobl ikke USB-drevet, mens du opretter dit
eget genoprettelsesmedie, da det kan få
processen til at mislykkes.
• Tilføj ikke nogen data til dit USBgenoprettelsesmediedrev.
• Hold dit USB-genoprettelsesmediedrev på et
sikkert sted.

Genoprettelse af din VAIOcomputer mens dine filer og
indstillinger bevares
Du kan genoprette tilstanden af computerens
drev C til købstidspunktet og beholde alle dine
vigtige indstillinger og personlige filer, som du
har foretaget efterfølgende.

! Vigtigt
• Det følgende vil blive slettet, selv om du forsøger
at bevare dine filer og indstilinger under
computergenoprettelse:
-- Apps som du installerede
-- \Users\(user name)\AppData
-- Genopret punkter og backup-indstillinger
• Du kan måske ikke bruge ophavsretbeskyttede
datafiler, så som musikdatafiler under kontrol af
musikapps og digitale transmissionsdatafiler
efter computergenoprettelse, selvom de befinder
sig de samme steder. Tjek apps for vejledninger,
og følg dem, hvis de findes.
• Apps der blev forinstalleret på din VAIO-computer
på købstidspunktet, og dem du downloadede og
installerede (enten gratis eller ikke) fra Windows
Store, vil forblive uændrede efter
computergenoprettelse. Desktop-apps, der blev
installeret efter dit køb, vil derimod blive slettet.

Genoprettelse af din VAIOcomputer mens dine filer og
indstillinger slettes
Du kan genoprette tilstanden af computerens
drev C til købstidspunktet og slette alle dine
indstillinger og personlige filer, som du har
foretaget efterfølgende.
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Vælg (Start),
(indstillinger), Opdatér og
Sikkerhed og Genoprettelse.
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Vælg Kom i gang for at Nulstille denne PC.
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Følg vejledningen på skærmen.

Når skærmen Vælg en mulighed vises, skal
du vælge Fjern alt.

! Vigtigt
Hvis Windows ikke starter ved start af VAIOcomputeren, kommer skærmen Vælg en mulighed
frem. Vælg Fejlfind og Nulstil denne PC, og følg så
trinnene ovenfor, med start fra trin 3. Hvis
Windows-systemfilerne er korrumperet, vil dette
dog muligvis ikke genoprette computeren.

Genoprettelse af din VAIOcomputer med dit USBmediedrev til genoprettelse
Når dataene på C: drevet på din VAIO-computer
er beskadiget, skal du bruge dit USBgenoprettelsesmediedrev for at genoprette
computeren. Dette vil dog tage længere tid end
genoprettelse af computeren med den
indbyggede harddisk eller SSD.
! Vigtigt
Hvis start af din VAIO-computer ikke starter
Windows, tilslut et USB-drev til USB-porten på
computeren, og sluk for computeren. Tænd den så
igen, og følg trinnene herunder, med start fra trin 3.

1

! Vigtigt
Hvis BitLocker Drive Encryption er tændt, er du
nødt til at indtaste BitLocker-genoprettelsesnøglen.

Sørg for, at din VAIO-computer er tændt, og
tilslut så dit USB-genoprettelsesdrev til en af
USB-portene på computeren.

2

1

Vælg (Start),
(Power) og Luk ned for at
slukke computeren helt.

Vælg (Start),
(indstillinger), Opdatér og
Sikkerhed og Genoprettelse.
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Vis skærmen VAIO Rescue Mode som følger,
og vælg Start fra medie (USB-enhed):

Vælg Kom i gang for at Nulstille denne PC.
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Følg vejledningen på skærmen.

Når skærmen Vælg en mulighed vises, skal
du vælge Behold mine filer.

! Vigtigt
Hvis Windows ikke starter ved start af VAIOcomputeren, kommer skærmen Vælg en mulighed
frem. Vælg Fejlfind og Nulstil denne PC, og følg så
trinnene ovenfor, med start fra trin 3. Hvis
Windows-systemfilerne er korrumperet, vil dette
dog muligvis ikke genoprette computeren.

Dine data som skal bevares efter
computergenoprettelse
Det følgende vil forblive uændret, efter du
genopretter din VAIO-computer:
• Biblioteksindstillinger
• Din brugerkonto og medlemsskab
• Domæneindstillinger
• Windows-opdateringsindstillinger
• Baggrundsbilleder af Start-skærmen og
låseskærmen
• Windows-internationale indstillinger
• Trådløs netværksprofil
• Alle indstillinger foretaget under Windowsopsætning
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• Tryk og hold tast F3 eller F4 nede, og tryk
på -strømknappen.
• Hvis du bruger en tabletmodel, skal du
trykke og holde + eller - volumenknappen
nede og trykke på
tænd-/sluk-kontakten
på computeren.
Vælg DK på skærmen Vælg dit tastaturlayout, og vent indtil skærmen Vælg en
mulighed vises.
Vælg Fejlfind og Genopret fra et drev.
Følg vejledningen på skærmen.

! Vigtigt
Under computergenoprettelse, hvis en opfordring
til rekonfigurering af TPM (Trusted Platform
Module) ses, når Windows genstarter, vælg Afvis,
og tryk på Enter.
Fingerpeg
Hvis du ikke kan genoprette di VAIO-computer,
tilslut USB-drevet til en anden USB-port på
computeren, og gentag trinnene ovenfor igen.

Fejlfinding
Tænd/Opstart
Q Hvad bør jeg gøre, når min VAIOcomputer ikke tænder?

A Hvis din VAIO-computer ikke tænder, kan
du overveje følgende:
• Når du har til hensigt at køre din VAIOcomputer på vekselstrøm, kan nogle af
kabelforbindelserne være løse. Sørg for,
at computeren og vekselstrømadapteren,
vekselstrømadapteren og strømledningen,
samt strømledningen og stikkontakten er
sikkert forbundet. For detaljer se Tilslut
til en stikkontakt i Kortafttet vejledning.
• Når du har til hensigt at køre din VAIOcomputer på batteristrøm, kan
batteripakken være løbet tør for strøm.
Tilslut computeren til en stikkontakt. For
detaljer se Tilslut til en stikkontakt i
Kortafttet vejledning.
• Hvis du ikke tidligere fulgte
standardproceduren for at slukke din
VAIO-computer, kan strømstyringen blive
suspenderet pga. en programfejl. Gør som
følgende:

-- På modellerne med en indbygget
batteripakke frakobles alle kabler og
perifere enheder, inklusiv ACadapteren og USB-enheder fra
computeren. Skub og hold batteriets
slukknap nede i mindst tre sekunder
med en tynd, lige genstand (så som
en papirclip), og lad computeren stå i
mindst fem minutter. Tilslut så
vekselstrømadapteren, og tænd for
computeren igen. For placeringen af
batteriets slukknap se Lokalisering
af dele og kontrolknapper i
Kortafttet vejledning.
-- På modellerne med en fjernbar
batteripakke frakobles alle kabler og
perifere enheder, inklusiv ACadapteren og USB-enheder fra
computeren. Fjern batteripakken, og
lad computeren stå i mindst fem
minutter. Geninstallér så
batteripakken, og tænd for
computeren igen.
opladningsindikatoren blinker,
A Hvis
eller
strømknappen ikke virker, kan en
batterifejl være opstået, eller
batteripakken kan måske ikke findes. Gør
som følgende:
-- På modellerne med en indbygget
batteripakke frakobles alle kabler og
perifere enheder, inklusiv ACadapteren og USB-enheder fra din
VAIO-computer. Skub og hold
batteriets slukknap nede i mindst tre
sekunder med en tynd, lige genstand
(så som en papirclip), og tænd så igen
for computeren. For placeringen af
batteriets slukknap se Lokalisering
af dele og kontrolknapper i
Kortafttet vejledning.
-- På modellerne med en fjernbar
batteripakke frakobles alle kabler og
perifere enheder, inklusiv ACadapteren og USB-enheder fra
computeren. Fjern batteripakken, og
lad computeren stå i mindst fem
minutter. Geninstallér så
batteripakken, og tænd for
computeren igen.

A Hvis din VAIO-computer bringes til et
varmere sted fra et koldere sted eller er
blevet brugt på et sted med høj
luftfugtighed, kan kondensvand dannes
inden i computeren. Lad computeren stå i
omkring en time, og tænd den så. Brug
ikke computeren på et sted med en
luftfugtighed på over 80 %, da det kan
forårsage funktionsfejl i computeren.
! Vigtigt
Hvis du ikke oplader batteriet i lang tid, kan
spændingen falde, mens batteriet aflader af sig
selv, hvilket får sikkerhedsfunktionen til at udløse,
så batteriet ikke længere kan bruges. Tiden før
sikkerhedsfunktionen udløses varierer afhængigt
af den omgivende temperatur.

Vi anbefaler at oplade batteriet hver gang der er
gået nogle måneder, selv hvis du ikke vil bruge din
VAIO-computer i lang tid.

Q Hvad skal jeg gøre, hvis jeg
ikke kan slukke for min
VAIO-computer?
A Gå ud af alle aktive apps, og prøv så at
slukke din VAIO computer igen. Hvis der
er ugemte data, så gem dem ved
anmodningen derom.
A Hvis din VAIO-computer har tilsluttede
perifere enheder, så som en printer eller
USB-enheder, eller er tilsluttet et
netværk, skal alle perifere enheder
frakobles computeren eller computeren
skal frakobles netværket, og dernæst
skal man forsøge at slukke computeren.
Når computeren kommunikerer med
perifere enheder eller netværket, tillader
Windows dig ikke at slukke for
computeren. Derudover accepterer nogle
perifere enhedsdrev muligvis ikke
operativsystemets
afbrydelsesinstruktioner.
A Hvis din VAIO-computer fryser, så tryk på
tasterne Ctrl+Alt+Delete, og vælg (Luk
ned) nederst til højre på
computerskærmen, og vælg så Luk ned.
A Hvis din VAIO-computer fryser med
visningen af meddelelsen om, at
indstillingerne bliver gemt eller
computeren lukker ned, skal du forsøge
følgende i denne rækkefølge:
• Tryk på tasten Enter, og vent lidt.
• Hvis problemet fortsætter, tryk på
tasterne Ctrl+Alt+Delete, og vent lidt.

A Hvis ingen af disse handlinger virker, så
prøv de følgende handlinger. Disse
handlinger kan dog ødelægge de data,
som du arbejder på. Derudover skal du
frakoble din VAIO-computer, hvis den er
tilsluttet et netværk.
• Tryk på tasterne Ctrl+Alt+Delete, og vælg
(Luk ned) nederst til højre på
computerskærmen, og vælg så Luk ned.
• Tving din VAIO-computer til at slukke på
følgende måde:

-- På modellerne med
strømindikatoren tryk og hold
-strømknappen nede i mindst fire
sekunder.
-- På modellerne uden
-strømindikatoren tryk ned og hold
-strømknappen nede i mindst 15
sekunder.
• Frakobl din VAIO-computer fuldstændigt
fra strømkilden, og tving den til at slukke
som følger:

-- På modellerne med den indbyggede
batteripakke frakobles
vekselstrømadapteren, og dernæst
trykkes batteriets slukknap ned. Hold
den nede i mindst tre sekunder med
en tynd, lige genstand (så som en
papirclip). For placeringen af
batteriets slukknap se Lokalisering
af dele og kontrolknapper i
Kortafttet vejledning.
-- På modellerne med en fjernbar
batteripakke frakobles
vekselstrømadapteren fra
computeren, og batteripakken fjernes.

Q Hvad skal jeg gøre, hvis min

VAIO-computer pludselig slukker?
A Tilslut din VAIO-computer og en
stikkontakt med vekselstrømadapteren
og strømledningen. Når batteripakken er
ved at løbe tør, går computeren
automatisk ind i slumretilstand og
slukker tilsidst. For tilslutning af
computeren til en stikkontakt se Tilslut
til en stikkontakt i Kortafttet vejledning.

Q Hvad skal jeg gøre hvis en

meddelelse kommer frem, og
Windows ikke starter, når jeg
tænder for min VAIO-computer?
A Du har måske slukket din VAIO-computer,
før Windows-opsætning-vinduet kom
frem. Brug dit USBgenoprettelsesmediedrev til at
genoprette computeren.
A Hvis en vejledning kommer til syne efter
meddelelsen, så følg vejledningen.
A Hvis du indtaster en forkert adgangskode
tre gange i træk, kommer meddelelsen
Indtast engangsadgangskode frem, og
Windows vil ikke starte. Gør følgende, og
tænd så computeren igen, og indtast den
korrekte adgangskode.
• På modellerne med -strømindikatoren
skal du trykke på -strømknappen på
din VAIO-computer og holde den nede i
mindst fire sekunder. Sørg for, at
-strømindikatoren slukker.
• På modellerne uden -strømindikatoren
tryk ned og hold -strømknappen nede i
mindst 15 sekunder for at slukke for
computeren.

Adgangskoden er følsom overfor små og
store bogstaver. Når Caps Lock er tændt,
indtastes alt med store bogstaver. For at
slukke for Caps Lock skal du trykke
tasten Shift ned, og trykke på Caps Locktasten. For placeringen af Caps Lock se
Lokalisering af dele og kontrolknapper i
Kortafttet vejledning.

A Hvis meddelelsen, Tjekker filsystem på
C: kommer frem, skal du vente lidt, indtil
din VAIO-computer er opppe at køre.

Adgangskode
Q Hvad skal jeg gøre, hvis jeg

glemmer adgangskoden til at
logge ind?
A Adgangskoden er følsom overfor små og
store bogstaver. Når Caps Lock er tændt,
indtastes alt med store bogstaver. For at
slukke for Caps Lock skal du trykke
tasten Shift ned, og trykke på Caps Locktasten. For placeringen af Caps Lock se
Lokalisering af dele og kontrolknapper i
Kortafttet vejledning.
A Hvis du glemmer adgangskoden til din
lokale konto, skal du logge ind på en
anden konto, der har admin-rettigheder
og ændre din adgangskode. Hvis der ikke
er oprettet en sådan konto, skal du
genoprette din VAIO-computer.
A Hvis du glemmer din Microsoftadgangskode, kontakt Microsoft Support.

Berøringsflade
Q Hvad bør jeg gøre, hvis

berøringsfladen ikke virker?
A Berøringsfladen kan være deaktiveret.
• Aktivér berøringsfladen som følger:

-- Hvis din VAIO-computer ikke blev
leveret med det trådløse tastatur, tryk
og hold Fn-tasten nede, og tryk på
F1-tasten. Alternativt kan du bruge
VAIO-kontrolcenter til at aktivere
berøringsfladen. For at starte VAIOkontrolcenter vælg (start), og
dernæst VAIO-kontrolcenter fra
menuen.
• Når en mus er forbundet med din VAIOcomputer, skal musen frakobles.

A Hvis din VAIO-computer blev leveret med
det trådløse tastatur, tjek tastaturets
tilstand. For mere information se Hvad
skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge
det trådløse tastatur?

Tastatur
Q Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke

kan bruge det trådløse tastatur?
(på modeller udstyret med trådløst
tastatur)
A Tjek om det trådløse tastatur er slukket.
Hvis indikatoren ikke tænder, selv når du
bruger knappen, der tænder og slukker
det trådløse tastatur, skal du trykke
knappen og holde den nede i to sekunder,
indtil indikatoren tænder.
A Der er måske slet ingen strøm tilbage i
batteriet på tastaturet. Tilslut det til en
stikkontakt for at oplade det.
A Når Flytilstand er indstillet til On, kan du
ikke bruge det trådløse tastatur. Vælg
(Indstillinger), og Netværk &
(start),
Internet, og indstil så Flytilstand til Off.
A Hvis problemet ikke løses, selv efter
ovennævnte operationer er udført, skal
du gentage parring. Se Kortafttet
vejledning vedrørende hvordan man
gentager parring.
A Bring tastaturet tættere på din VAIOcomputer. Det trådløse
kommunikationsområde påvirkes af
mange faktorer, inklusiv afstanden
mellem kommunikerende enheder,
tilstedeværelse af forhindringer,
enhedsindstillinger, signalkvalitet, det
omgivende miljø (vægge, vægmateriale
etc.) og apps i brug, og trådløs
kommunikation kan endda blive afbrudt
af signalinterferens. Sådan er den
kommunikerbare afstand mellem din
VAIO-computer og tastaturet, og den kan
formindskes under nogle
omstændigheder.
2.4 GHz frekvensbåndet, som det trådløse
tastatur bruger, deles af en række andre
enheder. Selvom teknologi til at minimere
påvirkningen af sådanne enheder
anvendes på dette tastatur, kan der
stadig forekomme en formindsket
kommunikationsafstand samt tab af
kommunikation.

Q Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke
kan gå ind, som jeg vil, med
tastaturet?

A Tjek om Caps Lock er tændt. Når Caps
Lock er tændt, indtastes alt med store
bogstaver. For at slukke for Caps Lock
skal du trykke tasten Shift ned, og trykke
på Caps Lock-tasten. For placeringen af
Caps Lock se Lokalisering af dele og
kontrolknapper i Kortafttet vejledning.

Skærm/Display
Q Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO
-computerskærm forbliver tom?
A Tjek, om din VAIO-computer er tændt.
A Din VAIO-computer er måske i
slumretilstand. Tryk på
-strømknappen.
A Skærmens stik er måske blevet skiftet til
den tilsluttede eksterne skærm. Tryk på
Fn+F7-tasterne flere gange for at vælge
computer-skærm, og tryk så på Entertasten.
A Når din VAIO-computer kører på
vekselstrøm, går den som standard ind i
slumretilstand, hvis computeren ikke
benyttes i 30 minutter. For at bringe
computeren tilbage til Normal tilstand,
skal du trykke på -strømknappen.

A Hvis computerskærmen stadig forbliver
tom efter noget tid, skal du forsøge de
følgende handlinger:
• Tving din VAIO-computer til at slukke på
følgende måde, og tænd den så igen.

-- På modellerne med
-strømindikatoren skal du trykke på
-strømknappen i mindst fire
sekunder. Sørg for, at
-strømindikatoren slukker.
-- På modellerne uden
-strømindikatoren tryk ned og hold
-strømknappen nede i mindst 15
sekunder.
• Hvis handlingen ovenfor ikke fungerer, så
gør som følgende:

-- På modellerne med en indbygget
batteripakke gentages ovennævnte
handling for at slukke computeren,
alle kabler og perifere enheder,
inklusiv AC-adapteren og USBenheder frakobles computeren. Lad
computeren stå i mindst fem
minutter. Tilslut så
vekselstrømadapteren, og tænd for
computeren igen.
-- På modellerne med en fjernbar
batteripakke gentages ovennævnte
handling for at slukke computeren,
alle kabler og perifere enheder,
inklusiv AC-adapteren og USBenheder frakobles computeren, og
batteripaken fjernes. Lad computeren
stå i mindst fem minutter.
Geninstallér så batteripakken, og
tænd for computeren igen.

Q Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO
-computerskærm fryser fast?

A Hvis du ikke kan flytte nogle objekter på
skærmen, så som musemarkøren og
vinduer, så forsøg de følgende
handlinger:
• Tryk på Ctrl+Alt+Delete-tasterne, og vælg
Task Manager for at vise Task Managervinduet. Hvis der er en app, hvis status er
Svarer ikke, så vælg app’en, og Afslut
opgave for at gå ud af app’en.
• Tryk på tasterne Ctrl+Alt+Delete, og vælg
(Luk ned) nederst til højre på
computerskærmen, og vælg så Luk ned
for at slukke for din VAIO-computer. Lad
computeren stå i ca. 30 sekunder, og tryk
så på -strømknappen for at tænde for
computeren igen.
• Hvis ingen af disse handlinger virker, så
tving din VAIO-computer til at slukke på
følgende måde, og tænd den så igen.

-- På modellerne med
-strømindikatoren skal du trykke på
-strømknappen i mindst fire
sekunder. Sørg for, at
-strømindikatoren slukker.
-- På modellerne uden
-strømindikatoren tryk ned og hold
-strømknappen nede i mindst
15 sekunder.
! Vigtigt
Disse handlinger kan ødelægge de filer,
som du arbejdede på.

Internet
Q Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke
kan forbinde til internettet?

A Tjek om du har en kontrakt med en
internetleverandør. For at tilslutte til
internettet er du måske nødt til at lave en
kontrakt med en internetleverandør.
A Tjek dine netværksenheder for fysisk
forbindelse samt internetforbindelsesindstillinger. Fremgangsmåden for
tilslutning af netværksenheder og etablering
af en internetforbindelse afhænger af
internetleverandøren. Læs vejledningen fra
din serviceleverandør igennem.
A Hvis din VAIO-computer er udstyret med en
LAN-port, skal du tjekke, om LAN-kablet
(følger ikke med) er ordentligt tilkoblet
LAN-porten. For detaljer se Tilslut til
internettet i Kortafttet vejledning.

Q Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke
kan bruge Wi-Fi (trådløs LAN)?

A Du skal aktivere Wi-Fi (trådløs LAN). Vælg
(start),
(Indstillinger), og Netværk &
Internet, og indstil så Wi-Fi til On.

Q Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke

kender SSID eller sikkerhedsnøgle
til adgangspunktet?
A Bed personen om at opsætte Wi-Fiadgangspunktet for informationen.
A Nogle Wi-Fi-adgangspunkter foretager
automatisk Wi-Fiforbindelsesindstillingerne. For at drage
fordel af denne funktion er du nødt til at
installere den software, der leveres med
adgangspunktet til din VAIO-computer.
For mere information se den vejledning,
der kom med din adgangspunkt.
A Tjek indstillingsvinduet for Wi-Fiadgangspunktet for informationen. For
mere information om indstillingsvinduet
se den vejledning, der kom med dit
adgangspunkt.

Q Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke

kan bruge den trådløse WANfunktion? (På modeller med trådløs
WAN-kapacitet)
(Indstillinger),
A Vælg (Start),
Netværk & Internet, og så Cellular for at
se, om SIM-kortet er i brug til WANforbindelsen.

A Tjek om din VAIO-computer har det
rigtige SIM-kort installeret.
For mere information se Indsæt SIM-kort
(på modeller med tråløs WAN-kapacitet)
i Kortafttet vejledning.

Wi-Fi (trådløs LAN)/
BLUETOOTH
Q Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke

kan bruge trådløs kommunikation?
A Skift placeringen af din VAIO-computer,
eller bring den tættere på
destinationsenheden for at forbedre
signalmodtagelsen. 2.4 GHz
frekvensbåndet, som Wi-Fi-aktiverede og
BLUETOOTH-aktiverede enheder bruger
til kommunikation, deles af en række
andre enheder. Selvom teknologi til at
minimere påvirkningen af sådanne
enheder anvendes på din VAIO-computer,
kan der stadig forekomme en
formindsket kommunikationshastighed
samt tab af kommunikation.
Kommunikationshastigheden og
-afstanden påvirkes af mange faktorer,
inklusiv afstanden mellem
kommunikerende enheder,
tilstedeværelse af forhindringer,
enhedsindstillinger, signalkvalitet, det
omgivende miljø (vægge, vægmateriale
etc.) og apps i brug.
A Wi-Fi-kommunikation mellem en enhed
der bruger 2.4 GHz frekvensbånd og en
enhed, der bruger 5 GHz frekvensbånd er
ikke mulig.
A Når du har interferens fra et andet Wi-Fiadgangspunkt, skal du ændre de trådløse
kanalindstillinger for dit Wi-Fiadgangspunkt. For mere information om
ændring af indstillingerne se den
vejledning, der kom med dit adgangspunkt.
A IEEE 802.11g er nedadgående kompatibel
med IEEE 802.11b. Dette betyder, at IEEE
802.11g overholdende adgangspunkter
kan kommunikere med IEEE 802.11b
overholdende adgangspunkter, men
kommunikationshastigheden kan falde.
Når kommunikationshastigheden ser
langsom ud, skal kanalindstillingerne for
dit Wi-Fi-adgangspunkt ændres. Dette
kan forbedre hastigheden.
A Generelt kan BLUETOOTHkommunikation fald i kvalitet, når flere
BLUETOOTH-aktiverede enheder er
trådløst forbundet pga. BLUETOOTHkommunikationens natur.

Før anmodning om reparationsservice

BIOS
Q Hvad skal jeg gøre, hvis jeg

glemmer adgangskoden til at
starte min VAIO-computer?
A Hvis du gelmmer adgangskoden, kan du
ikke starte din VAIO-computer.
• Hvis du glemmer din brugeradgangskode:
Indtast maskinens adgangskode for at
nulstille brugeradgangskoden på BIOSopsætningsskærmen.
• Hvis du glemmer din maskine.
adgangskode:
Du kan ikke nulstille
brugeradgangskoden. Kontakt vores
Support, og bed om en
reparationstjeneste.

Q Hvad skal jeg gøre, når jeg ønsker
at boote min VAIO-computer fra en
ekstern enhed?

A Du kan bruge en af BIOS-funktionerne til
at boote din VAIO-computer fra en
ekstern enhed, så som et optisk disk-drev
eller et USB-drev.
Følg trinnene herunder:
1 Tilslut en ekstern enhed til din VAIOcomputer.
2 Sørg for, at computeren er slukket, og vis
VAIO Rescue Mode-skærmen som følger:

-- Tryk og hold tast F3 eller F4 nede, og
tryk på -strømknappen.
-- Hvis du bruger en tabletmodel, skal
du trykke og holde + eller volumenknappen nede og trykke på
tænd-/sluk-kontakten på
computeren.
3 Vælg Start fra medie (USB-enhed).
Nu starter din VAIO-computer med at
boote fra det forbundne drev.
! Vigtigt
• Bortset fra den eksterne enhed, som du
bruger til booting, skal alle enheder
frakobles din VAIO-computer. Nogle
enheder kan forhindre computeren i at
boote.
• Hvis din eksterne enhed kom med en
vekselstrømadapter, skal du sørge for at
sætte den i en stikkontakt på forhånd.

Genoprettelse
Q Hvad skal jeg gøre, hvis jeg

ikke kan starte eller afslutte
genoprettelsen?
A Frakobl alle eksterne enheder, som er
unødvendige for genoprettelsen, fra din
VAIO-computer.
A Prøv følgende:
• Hvis du ikke kan starte din VAIO-computer
med den indbyggede harddisk eller SSD,
skal du genstarte computeren og gentage
genoprettelsen igen eller bruge dit eget
genoprettelsesmedie til at genoprette
computeren.
• Hvis du ikke kan genoprette din VAIOcomputer med det tilknyttede USBgenoprettelsesmediedrev, skal du tilkoble
den en anden USB-port, slukke for
computeren, og så gentage
genoprettelsesprocessen igen.

Oplysninger om
garanti og
kundeservice
Garantien er gyldig i 24 måneder.
Garantiperioden begynder på købsdatoen.
Garantien dækker alle slags materiel skade og
fremstillingsdefekter, der kan opstå som
resultat af normal, passende og beregnet brug
af dit produkt.
Uautoriserede modificeringer af enheden
(særligt installering af ekstern firmware, som
ikke er godkendt af fabrikanten eller
modificering af enhedens hardware) kan gøre
garantien ugyldig.

Ofte kræver nogle problemer ikke
reparationsservice, og du kan udbedre dem ved
at ændre nogle indstillinger. Før du anmoder om
reparation, anbefaler VAIO Corporation, at du
læser Genoprettelses- og
fejlfindingsvejledning (denne brugervejledning)
og/eller besøger din VAIO Support-hjemmeside
for at finde den information, der gælder dit
problem med din VAIO-computer:
https://eu.vaio.com/support/

Før du kontakter os
Før du kontakter os pr telefon, bedes du have
følgende ved hånden:
• Din VAIO-computer
• Dokument der kan bekræfte købsdatoen, f.eks.
en kvittering
• Navne på perifere enheder der er tilknyttet din
VAIO-computer, deres fabrikants navne og
deres modelnavne (hvis relevant)
• Fejlmeddelelser vist (hvis relevant)
• Navne og versioner af apps, der ikke leveres
med din VAIO-computer, men som er
installeret af dig selv (hvis relevant)

Bemærkninger om genbrug
Din enhed og dens salgsemballage består

s af værdifulde råmaterialer, som skal

genbruges mhp. beskyttelse af miljøet.
Kontakt din by eller lokale myndighed for
information om den korrekte bortskaffelse.
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Bemærkninger om
bortskaffelse
Disse symboler gælder kun i den europæiske
union. Information om passende bortskaffelse
af disse enheder fås hos de lokale kompetente
myndigheder eller hos forhandleren.

Hvor man skal ringe hen
Support-tider:
Mandag - Fredag, 09:00 - 18:00 (lokal tid)
Supportopkald: +45 (0) 82 56 89 47

Yderligere oplysninger
• Det anbefales, at du selv laver en backup-kopi
af dine programmer og data på lagerenheden
(så som en harddisk) på din VAIO-computer,
før du sender computeren til reparation.
TREKSTOR GmbH påtager sig ikke noget
ansvar for mistede eller ændrede programmer
og data på lagerenheden, der kan opstå fra
eller i forbindelse med vores
reparationsservice. For at lave en backup-kopi
af data se Data Backup/
Computergenoprettelse i Genoprettelses- og
fejlfindingsvejledning (denne
brugervejledning).
• For yderligere oplysninger besøg vores VAIO
Support-hjemmeside.
https://eu.vaio.com/support/

Bortskaffelse og
genbrug
Bemærkninger om
bortskaffelse
Dette symbol på enheden og i den
medfølgende dokumentation indikerer, at
enheden skal bortskaffes adskilt fra normalt
husholdningsaffald. Denne enhed (og batteriet den
bruger) indeholder værdifulde råmaterialer, så
som sjældne jordarter og dyrebare metaller, så vel
som komponenter der er skadelige for miljøet og/
eller menneskers helbred, hvis ikke den
bortskaffes ordentligt. Ved at bortskaffe brugte
apparater og batterier korrekt, bidrager du til at
bevare ressourcer, minimere forurening og
beskytte miljøet så godt du kan.
Under europæisk lovgivning har du som
forbruger pligt til at bortskaffe elektronisk affald
og brugte batterier/apparater hver for sig. Ifølge
national lovgivning og forordninger og/eller EUdirektiver 2012/19/EU og 2006/66/EC skal
elektronisk affald og brugte batterier afleveres
på de rette indsamlingssteder.
I EU-medlemslande kan du gratis bortskaffe
elektrisk eller elektronisk udstyr på specielle
indsamlingssteder i nærheden af din bopæl. For
mere information bedes du kontakte dine lokale
myndigheder. I nogle medlemslande har
forhandleren pligt til at tage imod det gamle
udstyr uden at opkræve gebyrer, når du køber
nyt. For flere oplysninger bedes du kontakte din
forhandler.
Bemærk venligst: Upassende bortskaffelse af
brugte apparater og batterier er i nogle lande
en kriminel handling.
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TREKSTOR GmbH
Berliner Ring 7
64625 Bensheim,
Germany
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