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1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την επαναφορά ειδώλου αποκατάστασης στο εν λόγω μοντέλο φορητού υπολογιστή, 

παρουσιάζεται το ακόλουθο σφάλμα (Blue Screen) στο σημείο του mini setup που ακολουθεί 

ακριβώς μετά την επιτυχή επαναφορά του ειδώλου: 

 

 

 

2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
Το πιο πάνω πρόβλημα παρουσιάζεται λόγω ασυμβατότητας του ενσωματωμένου κυκλώματος 

Wi-Fi / Bluetooth Combo και ως μέτρο προς αποφυγή του σφάλματος, θα πρέπει να 

απενεργοποιείται προσωρινά το ενσωματωμένο κύκλωμα, και να ενεργοποιείται ξανά μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης. 

Για να απενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο Wi-Fi, ακολουθείστε το πιο κάτω βήματα: 

1. Σβήστε τον Η/Υ 

2. Εκκινήστε τον Η/Υ και αμέσως πατήστε επαναλαμβανόμενες φορές το πλήκτρο F10 για είσοδο 

στις ρυθμίσεις του BIOS. Στη συνέχεια, απενεργοποιείστε προσωρινά το ενσωματωμένο Wi-Fi, 

ακολουθώντας τις εντολές από το μενού: (System Configuration – Built-in Device options – 

Embedded Wi-Fi and Bluetooth Combo Device), όπως ακριβώς φαίνεται στις πιο κάτω οθόνες: 
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Επανεκκινήστε και αφήστε τον υπολογιστή να ολοκληρώσει τη διαδικασία της εγκατάστασης 

ώσπου να πετύχετε πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας. Σε περίπτωση αποτυχίας και νέου 

σφάλματος, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία αποκατάστασης του ειδώλου με 

απενεργοποιημένη την κάρτα ασύρματου Δικτύου.  

Μετά την επιτυχημένη είσοδο στο λειτουργικό σύστημα, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία 

εισόδου στο BIOS για να επαναφέρετε την κάρτα ασύρματου Δικτύου σε λειτουργία. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την επανενεργοποίηση του ασύρματου Δικτύου, εξακολουθούν 

να παρουσιάζονται προβλήματα, κυρίως με παγώματα ή αδυναμία επανεκκίνησης ή 

απενεργοποίησης του υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση, το BIOS του υπολογιστή χρειάζεται 

αναβάθμιση.  

 

Για την αναβάθμιση του BIOS, κατεβάστε το αρχείο (sp75888) από την σελίδα υποστήριξης της HP ή 

ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp75501-76000/sp75888.exe 

 

Εκτελέστε το πρόγραμμα αναβάθμισης με δικαιώματα administrator και ακολουθήστε τις οδηγίες 

στην οθόνη μέχρις ότου το BIOS να αναβαθμιστεί στη νεότερη έκδοση. 
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