
Lucrul cu 
perifericele. 

 Porturi USB, rețea, audio-video.

 Deconectarea unui stik/dispozitiv de la

calculator.

 Imprimarea unui document via Office.

 Imprimarea unui fișier din fereastra Explorer.



Porturile unui computer.

Mouse 

Tastatura

Intrare monitor 

Porturi USB

Porturi Audio
Intrare cablu reţea



Deconectarea unui stik/dispozitiv 
USB de la calculator

2. Se selectează opţiunea
de scoatere a dispo-
zitivului USB. (De
exemplu StoreJet
Transcend (G).

3. Se așteaptă mesajul de
eliminare în siguranță
a dispozitivului USB.

Dacă eliminăm dispo-
zitivul fără acești pași, e
posibil să pierdem date
de pe dispozitiv

1. Se face clik în partea

dreaptă de jos a

monitorului pe icoana

cu simbolul din fila

nouă apărută se

alege icoana ce

simbolizează mufa USB

cu o bifă verde.



Imprimarea unui 
document via Office

Pentru imprimarea unui

document, facem click
pe opțiunea Fișier, apoi

opțiunea Imprimare.



Previzualizarea imprimării

Comanda de imprimare



Comanda de imprimare rapidă din meniul contextual.



Inscripționarea de 
date/fișiere/directoare pe un 

CD/DVD

Inscripționarea unui disc
utilizând formatul LFS (Live File
Sistem).

Inscripționarea unui disc
utilizând formatul Mastered.





 Inscripționarea unui disc utilizând formatul LFS (Live File Sistem).

(dacă discul va fi utilizat pe computerele
cu Windows XP sau variante anterioare)

1. Introducem discul
inscripționabil (CD-R,
CD-RW, DVD-R, DVD-
RW) în CD sau DVD –
writerul computerului.

2. În caseta de dialog
Redare automată, care
apare, facem click pe
Inscripționare fișiere pe
disc utilizând Windows
Explorer.





În caseta de dialog Inscripționare disc, în
caseta Titlu tastăm un nume pentru disc,
facem click pe Similar unei unități flash
pentru USB, apoi click pe Următorul.

Mai întâi discul se formatează, iar apoi se
deschide un folder de disc gol.

Deschidem folderul cu fișierul pe care
dorim să-l inscripționăm și-l selectăm,
copiem cu destinația discul optic.



Altă metodă să facem click dreapta pe documentul
care vrem să-l inscripționăm, apoi Trimitere la și
alegem discul dorit.



 Inscripționarea unui disc utilizând
formatul Mastered.

Introducem un disc inscripționabil (CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW) în CD sau DVD – writerul computerului.

În caseta de dialog Redare automată care apare, facem
click pe Inscripționare fișiere pe disc utilizând Windows
Explorer.

În caseta de dialog Inscripționare disc, în caseta Titlu tastăm
un nume pentru disc, facem click pe Cu un player CD/DVD,
apoi Următorul.

Deschidem folderul cu fișierul pe care dorim să-l
inscripționăm și-l selectăm, copiem cu destinația discul optic.

Pe bara de instrumente, facem click Inscripționare disc și
urmăm pașii din expert.

După inscripționare se deschide sertarul înscriptorului de
discuri și discul se scoate.



Lucrul cu Videoproiectorul
1. Conectarea cablului VGA la mufa VGA din

spatele calculatorului, sau marginea

laptopului, iar celălalt la mufa VGA a

proiectorului.

2. Conectarea la rețeaua cu energie electrică.

3. Apăsăm butonul de Pornire/Oprire și
culoarea led-ului videoproiectorului se va

schimba din portocaliu în galben sau verde.

4. Facem click pe meniul Start și Centrul

Windows pentru mobilitate.





• Sau prin combinația de taste: 

tasta Windows             +            P 



Atenție! Nu scoateți videoproiectorul din priză
cât timp acesta este pornit sau răcește lampa.
Așteptați ca butonul de stare să devină
portocaliu static. În caz contrar riscați să
deteriorați echipamentul.


