Acer Computer Ibérica S.A.
C/ del Disseny, 3-5
08850 Gavà
Barcelona

S´ha detectat un error en el firmware del touchpad fabricat per Synaptics, que es
manifesta amb un bloqueig total o moviment erràtic del mateix.

¡SOLUCIÓ!

Disposem d’una nova versió d’aquest firmware que corregeix aquests problemes. Per

instal·lar l´actualizació segueixi els següents passos:

1- Obri un explorador amb l´adreça: http://www.acer.es/ac/es/ES/content/drivers
2- Vagi a O seleccionar un producto de la lista i dins de Categorias, Serie i Productos,
esculli, respectivament, Ordenador portátil, Travelmate i Travelmate B115-M:

1
3
2

3- Un cop seleccionat el producte, a la part inferior apareixerà un llistat amb els controladors,
documents, actualitzacions de BIOS, etc. Faci click a la pestanya de BIOS i trobarà el fitxer
d´actualització necessari en funció de la versió del sistema operatiu que disposi:

4- Seguidament, faci click amb el botó dret del ratolí en el fitxer que correspongui al seu
sistema operatiu i esculli Desa destí com. El destí que ha d’indicar és l´escriptori de Windows:
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5- Faci click amb el botó dret del ratolí sobre el fitxer que ha descarregat a l´escriptori i esculli
l’opció Extreure tot…
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6- Comprovi que la ruta que apareix en el quadre de text és correcta i que la casella Mostrar
en arxius descomprimits al completar està marcada:
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7- Quan acabi el procés s´obrirà la carpeta mostrant els arxius. Faci click amb el botó dret del
ratolí sobre l’arxiu i esculli Executar com administrador:
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8- S´obrirà una finestra de DOS amb un compte enrere de 5 segons que en arribar a zero
activarà el programa d´actualització. El procés és automàtic i no és necessària cap acció per part
de l´usuari:

L´equip necessita estar connectat al corrent elèctric o disposar d’un mínim del
50% de càrrega de bateria per executar el procés. Si no és així, apareixerà un
missatge d´error.

Aquesta actualització només s´executa si el touchpad instal·lat està fabricat per
Synaptics.
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