Abitti-buuttiharjoitus
Yleistä








Katso, että koneessa on lankaverkkoliitäntä, koska yo-koe
tehdään lankaverkossa. Hanki sovitin tarvittaessa.
Hanki tarvittaessa USB-verkkosovitin ja testaa sen toimivuus
oikeassa Abitti-lankaverkossa, mikäli mahdollista.
Tee äänitesti niillä kuulokkeilla joita aiot käyttää koepäivänä.
Kun buuttaat, älä ota tikkua irti koneesta ennen kuin Abitti on kunnolla sammunut, muuten tikut
korruptoituvat!
o Sammuta Abitti oikean yläkulman sammutuspainikkeesta.
o Osa koneista sammuu hyvinkin pitkään. Jos Abitti ei suostu sammumaan nätisti, pidä
virtapainiketta 10s pohjassa.
Yo-kokeessa muista myös lopettaa koe ennen Abitin sammuttamista!

Windows-koneet:


Pidä pohjassa Vaihto- eli Shift-näppäintä samalla, kun valitset Virta-kuvakkeen > Käynnistä
uudelleen
(Näppäintä ei tarvitse pitää enää pohjassa, kun kone alkaa käynnistämään itseään uudestaan.)



Koneen voi myös käynnistää kirjautumisruudussa oikean alakulman virta-kuvakkeesta.






Laita USB-tikku kiinni koneeseen viimeistään tässä vaiheessa.
Kirjautumisnäytössä valitse Käytä laitetta ja valitse listalta USB HDD, EFI USB tai vastaava.
Mahdollisesti listalla näkyy tikun valmistajan nimi tms. Tämä vaihtelee koneittain ja tikuittain.
Joissain tapauksissa tikku näkyy useaan kertaan. Yleensä ylimpänä näkyvä vaihtoehto on toimiva.

Apple-koneet




Sammuta kone (älä laita virransäästötilaan)
Laita USB-tikku koneeseen
Paina Optio-näppäin pohjaan





Käynnistä kone
Pidä Optio pohjassa kunnes näet Startup Managerin
Yleensä USB-tikku näkyy oranssina, EFI Boot vaihtoehtona listalla.

Ongelmat tikun kanssa
Jos tikkua ei löydy käynnistysvaihtoehtona




kokeile toista USB-porttia. Yleensä oikeanpuoleinen, lähinnä saranaa oleva liitin toimii parhaiten.
Katso, että olet työntänyt tikun kunnolla pohjaan.
Jos tikku on avattavaa mallia, katso, että se on avattu kokonaan.

Jos sinisessä käynnistysvalikossa ei ole muu laite-vaihtoehtoa tai koko valikko puuttuu:









Sammuta kone ensin pitämällä Vaihto- eli Shift-näppäintä pohjassa, kun painat sammuta. Muuten
osa koneista menee pikasammutustilaan, josta ei voi käynnistää Abittiin.
Laita tikku kiinni koneeseen.
Käynnistä kone ja ala heti painella tasaista tahtia:
F12 = Acer, Fujitsu, Lenovo, Toshiba (muut kuin HP ja Asus)
F9 = HP
ESC = Asus
Koneelle pitäisi tulla nyt tekstipohjainen käynnistysvalikko jossa voi tikun valita käynnistyslaitteeksi
Osassa koneissa on laitettava Bioksesta USB boot/Boot Menu support päälle. Kysy apua tähän
tarvittaessa.

Käynnistys hyytyy, ääni tai kuvaongelmia?
Jos Abitti hyytyy kesken käynnistyksen, äänessä tai kuvassa on ongelmia


Käynnistä Abitti uudestaan ja valitse Abitin boottivalikossa toinen alkuaine.




Käy alkuaineita läpi järjestyksessä, kunnes löydät toimivan käynnistysvaihtoehdon.
Testaa äänen ja lankaverkon toimivuus vielä erikseen onnistuneessa käynnistyksessä, koska
toisella alkuaineella voi toimia äänet ja toisella vain verkko!
Kirjoita ylös tämä alkuaine, jotta osaat valita oikean koepäivänä.



