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Kapitel 1. Grundlæggende betjening af din computer
Set oppefra ------------------------------------------------------------------------------------------------ Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75

2

1

2

3

4

5

6

1

Kapitel 1. Grundlæggende betjening af din computer

 Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75

2

1

2

3

4

5

6

Bemærk: De stiplede områder angiver dele, der ikke er synlige udefra.

 Bemærk:
• Displaypanelet må ikke åbnes mere end 130 grader. Når du lukker displaypanelet, skal du
kontrollere, at der ikke ligger kuglepenne eller andre genstande mellem skærmen og
tastaturet. Ellers kan displaypanelet blive beskadiget.
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a Integreret
kamera

Brug kameraet til videokommunikation eller til at tage
fotos.

b Indbygget
mikrofon

Optager lyd som kan bruges til videokonferencer,
stemmeberetninger eller lydoptagelse.

Bemærk: Bestemte modeller har muligvis kun en mikrofon, i så fald skal du henvise til det
aktuelle produkt.

c Trådløs
LAN-antenner

Forbinder til den trådløse LAN-adapter for at sende og
modtage trådløse radiosignaler.

d Computerdisplay

Giver en fantastisk visuel udgang.

e Tænd/sluk-knap

Tryk på denne knap for at tænde computeren.

f Pegefelt

Pegefeltet fungerer som en almindelig mus.
Pegefelt: For at flytte markøren på skærmen, skal du
skubbe fingerspidsen hen over feltet i den retning, du
ønsker at flytte markøren.
Pegefeltets knapper: De funktioner på venstre/højre side
svarer til venstre/højre museknap på en almindelig mus.

Bemærk: Du kan aktivere/deaktivere pegefeltet ved at trykke
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 Sådan bruger du tastaturet
Numerisk tastatur
(Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75)
Tastaturet har et separat numerisk tastatur. For at aktivere eller deaktivere
det numeriske tastatur, tryk på Num Lock-tasten.

Funktionstastens kombinationer
Ved at bruge funktionstasterne kan de øjeblikkeligt ændre
driftsfunktionerne. For at bruge denne funktion, tryk og hold Fn a; tryk
derefter på en af funktionstasterne b.

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75

2

1

Følgende beskriver hver funktionstasts funktioner.
Fn + Home:

Aktiverer pausefunktionen.

Fn + End:

Aktiverer hvilefunktionen.

Fn + PgUp:

Aktiverer/deaktiverer rullelosen.

Fn + PgDn:

Aktiverer indsætningsfunktionen.
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Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
2

1

Følgende beskriver hver funktionstasts funktioner.
Fn + Home:

Aktiverer pausefunktionen.

Fn + End:

Aktiverer hvilefunktionen.

Fn + PgUp:

Aktiverer/deaktiverer rullelosen.

Fn + PgDn:

Aktiverer en systemanmodning.
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Hotkeys
Du kan hurtigt få adgang til visse systemindstillinger ved at trykke på de
relevante hotkeys.

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75

Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75

: Slår lyden til/fra.

:

Aktiverer/deaktiverer
Flytilstand.

: Reducerer lydstyrken.

:

Viser alle aktive programmer.

: Øger lydstyrkeniveauet.

:

Tænder/slukker for
LCD-skærmens
baggrundsbelysning.

: Lukker det aktive vindue.

:

Skifter displayet mellem
computeren og en ekstern
enhed.

Opdaterer skrivebordet eller det
: på nuværende aktive vindue.

:

Reducerer skærmens
lysstyrke.

Aktiverer/deaktiverer
: pegefeltet.

:

Øger skærmens lysstyrke.
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Indstilling af genvejstaster
Genvejsfunktionerne kan som standard åbnes ved at trykke på den relevante
genvejstast. Du kan deaktivere genvejstasterne i installationsprogrammet for
BIOS. Sådan deaktiveres genvejstasterne:
1 Luk computeren.
2 Tryk på Novo-knappen og vælg derefter BIOS Setup (BIOS-opsætning).

3 Åbn menuen Configuration (konfiguration) i installationsprogrammet for
BIOS, og skift indstillingen HotKey Mode (genvejstasttilstand) fra
Enabled (aktiveret) til Disabled (deaktiveret).
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4 Åbn menuen Exit (afslut), og vælg Exit Saving Changes (afslut og gem
ændringer).

Bemærk: Når genvejstasttilstanden er deaktiveret, skal du trykke på Fn-tasten og den
relevante genvejstast for at få adgang til den tilsvarende genvejsfunktion.
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Set fra venstre ------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

3

4

5

6

7

a Netledningens
stik

Forbind netledningen her.

b Novo-knap

Når computeren er slukket eller i dvaletilstand, skal du
trykke på denne knap for at starte Lenovo OneKey
Recovery-systemet eller hjælpeprogrammet for BIOSopsætning eller for at komme ind i startmenuen.

Bemærk: For yderligere oplysninger, se “Lenovo OneKey Recovery-system” på side 27.

c Ventilationsåbninger Lukker den interne varme ud.
Bemærk: Sørg for at ventilationsåbningerne ikke er blokerede, da computeren ellers kan
løbe varm.

d VGA-port

Kobler til eksterne displayenheder.

e RJ-45-port

Slutter computeren til et Ethernet-netværk.

f HDMI-port

Slutter til enheder med HDMI-input, som for eksempel et
tv eller en ekstern skærm.

g USB-port

Slutter til USB-enheder.

Bemærkninger:
• Den blå port er en USB 3.0-port.
• For yderligere oplysninger, se “Tilslutter USB-enheder” på side 10.
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 Tilslutter USB-enheder
Din computer inkluderer tre USB-porte, der er kompatible med USBenheder.

Den første gang du tilslutter en USB-enhed i en bestemt USB-port på
computeren, vil Windows automatisk installere en driver til enheden. Når
driveren er blevet installeret, kan du til- eller frakoble enheden uden at
udføre yderligere trin.
Bemærk: Windows registrerer normalt en ny enhed, når du tilslutter den, og derefter bliver
driveren automatisk installeret. Dog kan nogle enheder kræve, at du installerer
driveren før du tilslutter enheden. Læs dokumentationen som er forsynet af
producenten inden du tilslutter enheden.

Før du frakobler en USB-lagerenhed, skal du være sikker på, at din computer
er færdig med at overføre data til enheden. Klik på ikonet Sikker fjernelse af
hardware og udskubning af medier i meddelelsesområdet i Windows for at
fjerne enheden inden der frakobles.
Bemærk: Hvis din USB-enhed bruger en strømledning, skal du tilstlutte enheden til en
strømkilde, før du tilslutter den. Ellers bliver enheden muligvis ikke genkendt.
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 Tilslutning af netværkskabler
Gør følgende for at indsætte et netværkskabel:
1 Tag fat i den ene ende af netværkskablet for at trykke RJ-45-dækslet
forsigtigt ned a .
2 Sæt stikket ind i RJ-45-porten b .
1
2

Softwarekonfiguration
Tal med din internetudbyder for at få at vide, hvordan du skal konfigurere
din computer.
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Set fra højre -----------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

3

a Kombineret lydstik

4

5

Forbindes til dit headset.

Bemærkninger:
• Kombinationslydstikket understøtter ikke traditionelle mikrofoner som standard.
• Optagelsesfunktionen understøttes måske ikke, hvis tredjeparts høretelefoner eller
headset er tilsluttet, på grund af forskellige standarder.

b Hukommelseskort-åbning

Indsæt hukommelseskortene (medfølger
ikke) her.

Bemærk: For yderligere oplysninger, se “Sådan bruges hukommelseskort (medfølger
ikke)” på side 14.

c USB-port

Slutter til USB-enheder.

Bemærkninger:
• Den blå port er en USB 3.0-port.
• For yderligere oplysninger, se “Tilslutter USB-enheder” på side 10.

d Optisk drev

Læser/Brænder optiske diske.
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e Kensington låseåbning

Fastgør en sikkerhedslås (medfølger ikke)
her for at hjælpe til med at beskytte din
computer fra tyveri og uautoriseret brug.
Du kan fasgrøre en sikkerhedslås på din
computer, for at hindre den i at blive flyttet
uden din tilladelse. For yderligere
oplysninger om montering af
sikkerhedslåsen, bedes du se de
instruktioner der fulgte med den
sikkerhedslås du har købt.

Bemærkninger:
• Inden du køber et sikkerhedsprodukt, skal du kontrollere om det er kompatibelt med
denne type sikkerhedsnøglehul.
• Du står ansvarlig for at evaluere, vælge og implementere låseanordninger og
sikkerhedsfunktioner. Lenovo giver ingen kommentarer eller garanti angående
låseanordningernes eller sikkerhedsenhedernes funktion, kvalitet eller præstationg.
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 Sådan bruges hukommelseskort (medfølger ikke)
Din computer støtter de følgende typer hukommelseskort:
• Secure Digital (SD)-kort
• MultiMediaCard (MMC)
Bemærkninger:
• Du må kun indsætte et kort ad gangen.
• Denne kortlæser understøtter ikke SDIO-enheder (f.eks.SDIO Bluetooth og så videre.).

Indsætning af et hukommelseskort
Skub hukommelseskortet ind, indtil det klikker på plads.

Udtagning af et hukommelseskort
1 Skub hukommelseskortet ind, indtil du hører et klik.
2 Træk forsigtigt hukommelseskortet ud af hukommelseskortets åbning.
Bemærk: Inden du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det ved at bruge Sikker
fjernelse af hardware og udskubning af medier i Windows for at undgå
beskadigelse af dataene.
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Set forfra ------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

a Systemstatus
indikatorer
Symbol Indikator

Strøm

Batteri

Indikator
status

Opladning
status

Betydning

Slået til
(hvid)

---

Computereren er tændt.

Blinker

---

Computeren er i slumretilstand.

Slået fra

---

Computeren er slået fra.

Slået til
(hvid)

Oplader

Batteriet er mere end 80 % opladet.

Aflader

Batteriet er mere end 20 % opladet.

Slået til (gul)

Aflader

Batteriet er mellem 5 og 20 %
opladet.

Oplader

Batteriet er mellem 20 og 80 %
opladet. Når batteriet er 80 %
opladet, holder lampen op med at
blinke. Opladningen fortsætter
imidlertid, indtil batteriet er helt
opladet.

Oplader

Batteriet er mindre end 20 %
opladet. Når batteriets opladning
når 20 %, skifter den blinkende
farve til hvid.

Blinker
langsomt
(hvid)

Blinker
langsomt
(gul)
Blinker
hurtigt (gul)

Oplader/
Aflader
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Set nedefra ------------------------------------------------------------------------------------------------1

2

4

a Batteripakkens
lås - manuel

3

4

Den manuelle batteripakkes lås bruges til at
opbevare batteripakken på et sikkert sted.

b Batteripakke
c Batteripakkens
lås - fjederbelastet

Den fjederbelastede batteripakkes lås bruges til at
opbevare batteripakken på et sikkert sted.

d Højtalere

Stereohøjtalerne giver en fyldig og kraftig lyd.

Bemærk: For lydeffekter og højtalernes placering, der er specifikt for din model, se det
aktuelle produkt.
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Konfigurering af operativsystemet for første
gang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Operativsystemet skal muligvis konfigureres, første gang det bruges.
Konfigureringen kan omfatte følgende:
• Accept af slutbrugerlicensaftalen
• Konfigurering af internetforbindelse
• Registrering af operativsystemet
• Oprettelse af en brugerkonto

Operativsystemets interfaces ----------------------------------------------Windows 8.1 har to vigtige interfaces: Startskærmen og Windows
skrivebord.
Du kan skifte fra Startskærmen til Skrivebordet i Windows ved at gøre ét af
følgende:
• Vælg Windows-Skrivebordsflisen på Startskærmen.
• Tryk på Windows-tasten

+ D.

Du kan skifte fra skrivebordet til Startskærmen i Windows ved at gøre et af
følgende:
• Vælg Start

fra amuletlinjen.

• Tryk på Windows-tasten

.

• Flyt markøren til det nederste venstre hjørne og vælg derefter Start-knappen.

Startskærm

Skrivebord
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Amuletterne ------------------------------------------------------------------------------------------Amuletter er navigationsknapper, der sætter dig i stand til at kontrollere din
Windows® 8.1-oplevelse. Amuletterne omfatter: Søg, Del, Start, Enheder og
Indstil. Amuletlinjen er menuen, der indeholder amuletterne.
De fem amuletter giver nye og hurtigere måder til udførelse af mange
grundlæggende opgaver, og de er altid til rådighed, uanset hvilken app du
aktuelt befinder dig i.
Du kan få vist amuletterne ved at gøre ét af følgende:
• Flyt markøren til det øverste højre eller nederste højre hjørne, indtil
amuletlinjen vises.
• Brug en finger til at stryge ind fra højre kant af skærmen, indtil amulet-linjen
vises. (G50-80 Touch)
• Tryk på Windows-tasten

+ C.

amuletten Søg
Amuletten Søg giver dig en ny, stærk måde til at finde det, du leder efter.
Inklusive indstillinger, filer, web-billeder, web-videoer osv.
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amuletten Del
Med Del-amuletten kan du sende links, fotos og meget mere til dine venner
og sociale netværk uden at forlade den app, du er i.

amuletten Start
Med Start-amuletten kan du hurtigt gå til Startskærmen.

amuletten Enheder
Amuletten Enheder giver dig mulighed for at oprette forbindelse eller sende
filer til enhver ekstern enhed, inklusive enheder til spil, udskrivning og
projekter.

amuletten Indstil
Indstil-amuletten giver dig mulighed for at udføre grundlæggende opgaver,
såsom at indstille lydstyrken eller lukke computeren ned. Desuden kan du
komme til Kontrolpanel ved at bruge Indstil-amuletten, når du er på
Skrivebordet.
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Sådan sættes computeren i slumretilstand, og
sådan lukkes den ned ------------------------------------------------------------------Når du er færdig med at bruge computeren, kan du sætte den i
slumretilstand eller lukke den ned.

 Sådan sættes computeren i slumretilstand
Hvis du kun skal være væk fra computeren i kort tid, kan du sætte den i
slumretilstand.
Når computeren er i slumretilstand, kan du hurtigt vække den, genoptage
dit arbejde og springe over opstarten.
Du kan sætte computeren i slumretilstand ved at gøre ét af følgende:
• Luk skærmlåget.
• Tryk på Tænd/sluk-knappen.
• Åbn amuletterne og vælg derefter Indstil

 Strøm

 Slumre.

Bemærk: Vent med at flytte computeren, indtil indikatoren for strøm blinker (betyder, at
computeren er i slumretilstand). Hvis du flytter computeren, mens harddisken
arbejder, kan det beskadige harddisken, så du mister data.

Du kan aktivere computeren ved at gøre ét af følgende:
• Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet.
Bemærk: Hvis computeren ikke vågner, når du trykker på en tast på tastaturet, betyder det,
at computeren er gået ind i en udvidet strømsparetilstand.

• Tryk på Tænd/sluk-knappen.

 Sådan lukkes computeren ned
Hvis computeren ikke skal bruges i længere tid, skal du lukke den ned.
For at slukke computeren, gør ét af følgende:
• Åbn amuletterne og vælg derefter Indstil
 Strøm
 Luk
computeren.
• Tryk og hold Start-knappen nede eller højreklik i det nederste venstre
hjørne og vælg Luk computeren, eller log af  Luk computeren.
• Vælg

 Luk computeren på det øverste højre hjørne af Start-skærmen.

Bemærk: Funktionen er afhængig af installationsprogrammet for BIOS. I så fald skal du
henvise til det aktuelle produkt.
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Betjening af berøringsskærmen (G50-80 Touch) ---Display panelet fungerer ligesom en Tablet, ved hjælp af en multi-berøringsskærm,
eller ligesom en traditionel notebook-computer, med tastatur og pegefelt.

 Multi-berørings-bevægelser
Du kan berøre skærmen med en eller flere fingerspidser for at udføre en
række opgaver.
Ofte anvendte opgaver

Udførte opgaver

Tryk
Tryk én gang på et emne.
Udfører en handling, såsom at starte et
program, åbne et link eller udføre en
kommando. Svarer til at venstreklikke
med en mus.

Tryk og hold
Tryk ned med fingeren og hold den der i
et øjeblik.
Det giver dig mulighed for at se
detaljerede informationer, før du
vælger en handling. Du kan også åbne
en menu med flere muligheder. Svarer
til at højreklikke med en mus.
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(fortsat)

Ofte anvendte opgaver

Udførte opgaver

Zoom
Træk to fingre sammen eller skub dem fra
hinandenfra hinanden, imens du berør
skærmen.
Zoom ind og ud på visuelle
applikationer, såsom billeder og kort.
Man kan også hoppe til starten eller
slutningen af en liste.

Roter
Placer to eller flere fingre på en genstand
og drej håndleddet.
Roterer et object. (Note: Ikke alle
genstande kan roteres, afhængigt af
hvilken applikation der bruges.)

Skub
Træk din finger hen over skærmen.
Stryg eller rul gennem lister og sider.
Kan også bruges til at flytte et objekt
og tegne eller skrive, afhængigt af
hvilken applikation der bruges. Svarer
til at trykke og holde for at bladre og
scrolle med en mus.

22

Kapitel 2. Kom i gang med Windows 8.1

(fortsat)

Ofte anvendte opgaver

Udførte opgaver

Stryge
Start fra hvilken som helst side af
skærmen, og stryg derefter hen imod
midten.
Ved at stryge fra toppen og ned mod
bunden eller fra bunden mod toppen
bliver der vist en proceslinje i bunden
af skærmen med programkommandoer, herunder gem, rediger
og slet.
Hvis du har et åbent program, kan du
også:
• Stryge fra toppen og halvvejs ned
på skærmen uden at løfte din finger
for at gemme programmet i venstre
eller højre side af skærmen. Dette
giver dig mulighed for have to
programmer åbne samtidig i et
split-screen format.
• Stryg fra toppen og helt ned til
bunden af skærmen uden at løfte
din finger for at lukke programmet.
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(fortsat)

Ofte anvendte opgaver

Udførte opgaver
Ved at stryge fra venstre side og ind
mod midten kan du:
• Åbne et program der kører i
baggrunden.
Hvis der er mere end ét åbent
program, kan du:
• Stryge fra venstre og ind mod
midten, for at åbne et program, og
uden at løfte fingeren, skubbe
programmet hurtigt tilbage fra
venstre side af skærmen. Dette viser
en liste over de programmer som
kører i baggrunden.
Ved at stryge fra højre side af skærmen
og ind mod midten vises amuletter.
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Tilslutning til et trådløst netværk -------------------------------------Aktivering af trådløs tilslutning
Du kan aktivere de trådløse funktioner ved at gøre et af følgende:
• Tryk på

for at deaktivere flytilstand.


• Åbn amuletterne og vælg Indstil

for at åbne siden til

netværkskonfiguration. Sæt derefter omskifteren for flytilstand til fra.

Tilslutning til et trådløst netværk
Når trådløs er blevet aktiveret, vil computeren automatisk scanne efter
tilgængelige trådløse netværk og vise dem i listen over trådløse LANnetværk. For at tilslutte et trådløst netværk skal du klikke på
netværksnavnet i listen og derefter klikke på Tilslut.
Bemærk: Nogle netværk kræver en netværkssikkerhedsnøgle eller et adgangsudtryk for at
tillade tilslutning. For at tilslutte et af disse netværk skal du bede
netværksadministratoren eller din internetudbyder (ISP) om sikkerhedsnøglen
eller adgangsudtrykket.
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Hjælp og support -----------------------------------------------------------------------------Hvis du har et problem i forbindelse med operativsystemet henvises til filen
Windows Hjælp og support. Du kan åbne filen Windows Hjælp og supportfil ved at gøre ét af følgende:
• Vælg Indstil-amuletten og vælg derefter Hjælp.
• Tryk på F1 eller Fn + F1 (afhængig af dit tastaturs layout).
Du kan læse filen Windows Hjælp og support på din computer. Du kan også
få online-hjælp og -support ved at klikke på et af de to links, der er anført
under Mere at udforske.
Bemærk: Windows 8.1 har også en applikation, Help + Tips (Hjælp + tips). Du kan finde
den på startskærmen, hvor du kan lære mere om Windows 8.1's nye egenskaber.
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Lenovo OneKey Recovery-system eter software, der er designet til at
sikkerhedskopiere og gendanne din computer. Du kan bruge systemet til at
gendanne systempartitionen til dens oprindelige status i tilfælde af en systemfejl.
Du kan også oprette brugersikkerhedskopier til nem gendannelse efter behov.
Bemærkninger:
• Hvis din computer leveres med et forinstalleret GNU/Linux-operativsystem, er OneKey
Recovery-system ikke tilgængeligt.
• For at bruge funktionerne i OneKey Recovery-systemet, indeholder din harddisk allerede
som standard et skjult drev, der bruges til at gemme et spejlbillede af systemet og
programfilerne til OneKey Recovery-systemet. Denne standardpartition er af
sikkerhedshensyn skjult, og dette forklarer også, hvorfor den ledige diskplads er mindre
end den angivne kapacitet.

 Sikkerhedskopiering af systempartitionen
Du kan sikkerhedskopiere systempartition til en imagefil. Sådan
sikkerhedskopierer du systempartitionen:
1 Tryk på Novo-knappen for at starte Lenovo OneKey Recovery-systemet.
2 Klik på Systemsikkerhedskopiering.
3 Vælg en placering for sikkerhedskopiering og klik på Næste for at starte
sikkerhedskopieringen.
Bemærkninger:
• Du kan vælge en placering for sikkerhedskopien på den lokale harddiskdrev eller på en
ekstern lagerenhed.
• Fjern det aftagelige harddiskdrev inden du starter Lenovo OneKey Recovery-systemet. I
modsat fald kan dataene fra det aftagelige harddiskdrev gå tabt.
• Sikkerhedskopieringen kan tage et godt stykke tid.
• Sikkerhedskopiering kan kun udføres, når Windows kan startes normalt.

 Gendannelse
Du kan vælge at gendanne systempartitionen til dens oprindelige status eller til et
tidligere oprettet sikkerhedskopieringspunkt. Sådan gendanner du systempartitionen:
1 Tryk på Novo-knappen for at starte Lenovo OneKey Recovery-systemet.
2 Klik på Systemgendannelse. Computeren vil genstarte til genoprettelsesmiljøet.
3 Følg vejledningerne på skærmen for at gendanne systempartitionen til dens
oprindelige status eller til et tidligere oprettet sikkerhedskopieringspunkt.
Bemærkninger:
• Genoprettelsen kan ikke fortrydes. Sørg for at sikkerhedskopiere alle data, du ønsker at
gemme på systempartitionen, før du starter genoprettelsesprocessen.
• Genoprettelsesprocessen kan tage et godt stykke tid. Så sørg for at tilslutte netadapteren
til computeren under genoprettelsesprocessen.
• Ovenstående vejledning bør følges, når Windows kan startes normalt.

Hvis Windows ikke kan startes, skal du følge nedenstående trin for at åbne
Lenovo OneKey Recovery-systemet:
1 Luk computeren.
2 Tryk på Novo-knappen. I Novo-knapmenuen skal du vælge Lenovo
OneKey Recovery-system og tryk på Enter.
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Ofte stillede spørgsmål ---------------------------------------------------------------------Dette afsnit angiver ofte stillede spørgsmål efter kategori.

 Sådan finder du oplysninger
Hvilke sikkerhedsforholdsregler bør jeg følge, når jeg anvender min computer?
Lenovo Vejledning om sikkerhed og generelle oplysninger, der fulgte med din
computer, indeholder sikkerheds forholdsreglerne for brug af din computer.
Gennemlæs og følg alle forholdsreglerne, når du bruger din computer.
Hvor kan jeg finde hardware-specifikationerne for min computer?
Du kan finde hardwarespecifikationer for din computer fra de trykte
brochurer, der fulgte med din computeren.
Hvor finder jeg oplysninger om garantien?
Yderligere oplysninger om den garanti, der gælder for din computer,
herunder garantiperiode og typen af garantiservice, findes i den Sikkerhed,
Garanti og Opsætningsvejledning (SWSG), der fulgte med din computer.

 Drev og forudinstalleret software
Hvor findes installationsdiskene til den forudinstallerede Lenovo-software
(skrivebordssoftware)?
Computeren leveres ikke med installationsdiske til den forudinstallerede
Lenovo-software. Hvis du har brug for at geninstallere den
forudinstallerede software, kan du finde installationsprogrammet på Ddrevet på din harddisk. Hvis ikke du kan finde installationsprogrammet
her, kan du også downloade et fra Lenovos kundesupporthjemmeside.
Hvor kan jeg finde drev til de forskellige hardware-enheder på min computer?
Hvis din computer har fået forudinstalleret et Windows operativsystem,
har Lenovo installeret drev til alle de hardware-enheder, som du skal bruge
på D-drevet på din harddisk. Du kan også downloade de sidste nye
enhedsdrev fra Lenovos kundesupporthjemmeside.

 Lenovo OneKey Recovery-system
Hvor er genoprettelsesdiskene?
Din computer blev ikke leveret med genoprettelsesdiske. Brug Lenovo
OneKey Recovery-systemet, hvis du har brug for at gendanne systemet til
dets fabriksstatus.
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Hvad skal jeg gøre, hvis sikkerhedskopieringen mislykkes?
Hvis du kan starte sikkerhedskopiering, men den mislykkes under
sikkerhedskopieringsprocessen, kan du forsøge dig med følgende trin:
1 Luk alle åbne programmer, og genstart derefter sikkerhedskopieringen.
2 Kontroller om destinationsmediet er beskadiget. Vælg en anden sti og
prøv igen.
Hvornår har jeg behov for at gendanne systemet til fabrikstilstanden?
Brug denne funktion, hvis operativsystemet ikke starter. Hvis der er
kritiske data i din nuværende partition, skal du sikkerhedskopiere den, før
du starter gendannelse.

 BIOS-opsætning
Hvad er hjælpeprogrammet for BIOS-opsætning?
Hjælpeprogrammet BIOS-opsætning er ROM-baseret software. Den
kommunikerer grundlæggende oplysninger om computeren og giver muligheder
for at indstille startenheder, sikkerhed, hardwaretilstand og andre præferencer.
Hvordan kan jeg starte hjælpeprogrammet for BIOS-opsætning?
Sådan startes hjælpeprogrammet BIOS-opsætning:
1 Luk computeren.
2 Tryk på Novo-knappen og vælg derefter hjælpeprogrammet for BIOS
Setup (BIOS-opsætning).
Hvordan kan jeg ændre starttilstanden?
Der er to starttilstande: UEFI og Legacy Support. For at ændre
starttilstanden, start hjælpeprogrammet for opsætning af BIOS, og sæt
starttilstnden til UEFI eller Legacy Support på startmenuen.
Hvornår har jeg brug for ændre starttilstanden?
Som standard starttilstand anvender computeren UEFI-tilstand. Hvis du
har brug for at installere et legacy styresystem, som for eksempel
Windows, Linux eller Dos osv (dvs. et styresystem der er tidligere end
Windows 8) på din computer, skal du ændre starttilstanden til Legacy
Support. Et legacy styresystem, som for eksempel Windows, Linux eller
Dos osv. kan ikke installeres, hvis du ikke ændrer starttilstanden.

 Sådan får du hjælp
Hvordan kommer jeg i kontakt med kundesupportcentret?
Se “Kapitel 3. Hjælp og service” i Lenovo Vejledning om sikkerhed og generelle
oplysninger.
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Fejlfinding --------------------------------------------------------------------------------------------------Problemer med skærmens display
Når jeg tænder computeren, er
der ingenting på skærmen.

•

•

Hvis skærmen er blank, skal du sørge for at:
- Batteripakken er installeret korrekt.
- Netadapteren er tilsluttet til computeren og strømkablet er
sat i en korrekt fungerende stikkontakt.
- Computeren er tændt. (Tryk på Afbryderen igen for at
bekræfte.)
- Hukommelsen er installeret korrekt.
Hvis disse poster er instillet korrekt, og skærmen forbliver
blank, skal computeren serviceres.

Når jeg tænder computeren,
vises der kun en hvid markør
på skærmen.

•

Gendan de sikkerhedskopierede filer i Windows-miljøet
eller hele indholdet af harddisken til de oprindelige
fabriksindstillinger ved hjælp af Lenovo OneKey Recoverysystemet. Hvis du stadig kun ser markøren på skærmen,
skal computeren serviceres.

Min skærm bliver blank, mens
computeren er tændt.

•

Pauseskærmen eller strømadministrationen kan være
aktiveret. Gør en af følgende for at forlade pauseskærmen
eller for at fortsætte fra dvaletilstand:
- Berør pegefeltet.
- Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet.
- Tryk på Tænd/sluk-knappen.
- Tryk på F9 (
) for at bekræfte om baggrundslyset for
LCD-skærmen er slukket.

Problemer med BIOS-adgangskoden
Jeg har glemt min
adgangskode.

•

•

•

Hvis du har glemt din bruger adgangskode, skal du bede
systemadministratoren om at slette din bruger
adgangskode.
Hvis du har glemt din adgangskode til harddiskens drev,
kan en Lenovo autoriseret ikke genindstille din
adgangskode eller gendanne data fra harddisken. Du skal
bringe din computer til et Lenovo autoriseret
serviceværksted eller en marketingsrepræsentant for at få
harddisken udskiftet. Bevis på køb er påkrævet, og et gebyr
bliver opkrævet for dele og service.
Hvis du har glemt din Administrator-adgangskode, kan et
Lenovo-autoriseret serviceværksted ikke nulstille
adgangskoden. Du skal bringe din computer til et Lenovo
autoriseret serviceværksted eller en
marketingsrepræsentant for at få systemkortet udskiftet.
Bevis på køb er påkrævet, og et gebyr bliver opkrævet for
dele og service.
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Problemer med dvale-tilstanden
Fejlmeddelelsen for kritisk lav
batteritilstand bliver vist, og
computeren slukker
øjeblikkeligt.

•

Batteriets spændingsniveau er ved at blive lavt. Forbind
netledningen til computeren, eller erstat batteripakken med
en helt opladet pakke.

Computere går i dvaletilstand
lige efter der tændes for
selvtest (POST).

•

Sørg for at:
- Batteripakken er opladet.
- Betjeningstemperaturen er indenfor det acceptable
interval. Se “Kapitel 2. Oplysninger om brug og pleje” i
Lenovo Vejledning om sikkerhed og generelle oplysninger.

Bemærk: Hvis batteripakken er opladet, og temperaturen er indenfor området, skal computeren
serviceres.
Computeren returnerer ikke fra
dvaletilstand, og computeren
fungerer ikke.

•

•

Hvis din computer er i dvaletilstand, skal netledningen
kobles til computeren, og tryk derefter på en hvilken som
helst tast eller Afbryderen.
Hvis systemet stadig ikke returnerer fra dvaletilstanden,
holder op med at reagere, eller ikke kan slukket, skal
computeren genindstilles. Ugemte data kan gå tabt. For at
genindstille computeren, tryk og hold Afbryderen nede i 4
sekunder eller længere. Hvis computeren stadig ikke er
blevet genindstillet, skal netledningen og batteripakken
tjernes.

Problemer med displaypanelet
Skærmen er blank.

•

Gør følgende:
- Hvis du bruger netledningen eller batteripakken, og
batteriets statusindikator er tændt, tryk F12 (
) for at
gøre skærmen lysere.
- Hvis strømindikatoren lyser, tryk på Afbryderen for at
fortsætte fra dvaletilstanden.
- Hvis problemet vedvarer, følg løsningen i det næste afsnit
“Skærmen er ulæselig eller forvrænget.”
- Tryk på F9 (
) for at bekræfte om baggrundslyset for
LCD-skærmen er slukket.

Skærmen er ulæselig eller
forvrænget.

•

Sørg for at:
- Displayenhedens drev er installeret korrekt.
- Skærmopløsningen og farvekvaliteten er indstillet korrekt.
- Skærmtypen er korrekt.

Ukorrekte tegn bliver vist på
skærmen.

•

Er operativsystemet og programmerne installeret korrekt?
Hvis de er installeret og konfigureret korrekt, skal
computeren serviceres.
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Lydproblemer
Der kommer ingen lyd fra
højttalerne, selv om der skrues
op for lydstyrken.

•

Sørg for at:
- Funktionen lydløs er slukket.
- Kombo-lydstikket bliver ikke brugt.
- Højtalerne er valgt som afspilningsenhed.

Din computer lukker ned, inden
batteriets statusindikator viser,
at batteriet er afladt.
-ellerDin computer fortsætter
driften, efter batteriets
statusindikator viser, at
batteriet er afladt.

•

Aflad eller genoplad batteripakken.

Computeren fungerer ikke med
en fuldstændigt opladet
batteripakke.

•

Overspændingsbeskyttelsen i batteripakken kan være aktiv.
Slut computeren i et minut for at genindstille beskyttelsen;
tænd derefter computeren igen.

Batteripakke-problemer

Et problem med harddiskdrevet
Hardiskdrevet fungerer ikke.

•

Sørg for at harddisk-drevet er inkluderet korrekt i Boot
(start)-menuen i hjælpeprogrammet for opsætning af BIOS.

OneKey Recovery-systemet problemer
Der kan ikke
sikkerhedskopieres.

•
•

Kan ikke genoprette
systempartitionen til
fabriksindstillingen.

•

Sørg for at du på nuværende bruger et Windows
operativsystem.
Der er ikke tilstrækkelig ledig pladts til at gemme de
sikkerhedskopierede data. Du bliver nødt til at frigøre mere
harddiskplads på partionen til sikkerhedskopiering.
Systeminddelingen (som for eksempel inddelingsstørrelsen
eller C-drev-kapaciteten) er blevet ændret.
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Andre problemer
Din computerer reagerer ikke.

•

•

Computeren starter ikke fra den
enhed du ønsker.

•

•

•
Den tilsluttede eksterne enhed
fungerer ikke.

•

•

For at slukke computeren, tryk og hold Afbryderen nede i
fire sekunder eller længere. Hvis computeren stadig ikke
reagerer, skal netledningen og batteripakken fjernes.
Din computer kan være låst når den starter dvaletilstanden
under en kommunikationshandling. Deaktivér dvaletimeren, mens du arbejder på netværket.
Se Boot (start)-menuen i hjælpepogrammet for BIOSopsætning. Sørg for at hjælpeprogrammet for opsætning af
BIOS er indstillet således, at computeren starter fra den
enhed du ønsker.
Du skal også sørge for at den enhed hvorfra computeren
starter er aktiveret. Sørg for at enheden er inkluderet
korrekt i Boot (start)-menuen i hjælpeprogrammet for
opsætning af BIOS.
Mens den er slukket, tryk på Novo-knappen for at vælge
den enhed du ønsker computeren at starte fra.
Du må ikke tilslutte eller afkoble nogen eksterne kabler til
eksterne enheder andet end USB, mens computeren er
tændt. Eller kan du skade din computer.
Når du anvender en ekstern enhed med et højt
strømforbrug, som fx et eksternt USB optisk diskdrev, skal
du anvende en strømadapter til den eksterne enhed. Ellers
vil enheden måske ikke blive genkendt, eller det resulterer
måske i at systemet lukker ned.
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Bemærkninger:
• De illustrationer der bruges i dette bilag er for Lenovo Z50-70, medmindre andet er angivet.
• De følgende trin om opgradering og erstatninsenheder er de samme for Lenovo G40-30/
G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/
G50-80 Touch/Z40-70/Z40-75/Z50-70/Z50-75.
• Sørg for at batteripakken er blevet fjernet inden udskiftning af nogen enheder.

Udskiftning af batteripakken -------------------------------------------------------------Bemærk: Du må kun bruge den batteripakke der er leveret af Lenovo. En anden
batteripakke kan antændes eller eksplodere.

For at udskifte batteripakken, skal du gøre følgende:
1 Sluk computeren. Afbryd netledningen og alle kabler fra computeren.
2 Luk computerens display og vend computeren om.
3 Åbn den manuelle batteripakkes lås a. Skub fjederlåsen til ulåst position
for at skubbe batteriet ud b. Løft op i inderkanten af batteriet, og drej det
udad c. Skub forsigtigt batteriet i den angivne retning for at fjerne det d .

4

3

1
4
2

4
5
6
7

Installet en hel opladet batteripakke.
Skub den manuelle batteripakkes lås til låst position.
Vend computeren igen.
Forbind netledningen og kablerne til computeren.
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Udskiftning af harddisk-drevet --------------------------------------------Du kan forøge din computers lagerkapacitet ved at udskifte harddisk-drevet
med et med en større kapacitet. Du kan købe et nyt harddisk-drev fra din
forhandler eller Lenovo’s marketingsrepræsentant.
Bemærkninger:
• Du skal kun udskifte harddiskdrevet hvis du opgraderer det eller får det repareret.
Harddiskdrevets stik og rum er ikke beregnet for hyppige ændringer eller swapping af drev.
• De forinstallerede softwarer er ikke inkluderede på et ekstra harddisk-drev.

Håndtering af et harddisk-drev
• Drevet må ikke tabes eller udsættes for fysiske stød. Placer drevet på et materiale,
som for eksempel en blød klud, der absorberer det fysiske stød.
• Der må ikke trykkes for meget på drevets låg.
• Stikket må ikke berøres.

Drevet er meget følsomt. Ukorrekt håndtering kan beskadige harddisken og
permanent tab af data. Inden du fjerner harddisk-drevet, skal du tage en
sikkerhedskopi af alle oplysningerne på hardisken, og derefter slukke
computeren. Drevet må aldrig fjernes mens systemet kører i slumretilstand.
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For at udskifte harddisk-drevet, skal du gøre følgende:
1 Sluk computeren. Afbryd netledningen og alle kabler fra computeren.
2 Luk computerens display og vend computeren om.
3 Fjern batteripakken.
4 Fjern det Optisk drev/Harddiskdrev/Hukommelsen/Central Processing
Unit/Rummet til Mini PCI ekspreskortets åbning.
a.Fjern de skruer som sikrer rummets låg a .
b.Fjern rummets låg b .

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
1
1

2

2
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Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
1
1
1

2
2

5 Fjern rammens fastgøringsskruer c .

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
3

3
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Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
3

3

3

6 Træk harddisk-drevets ring i pilens retning d .

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75

4
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Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75

4

7 Tag det harddisk-drev ud der er fastgjort i en metalramme e .

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75

5
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Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75

5

8 Fjern skruerne og frigør metalrammen fra harddisk-drevet.
9 Fastgør metalrammen til et nyt harddisk-drev og stram skruerne.
0 Sæt forsigtigt harddisk-drevet ind i harddisk-drevets rum med ringen
vendende opad og stikkene vendende mod hinanden, og skub det
derefter godt på plads.
A Geninstaller rammens fastgøringsskruer.
B Når fastgøringsklemmerne flugter med deres matchende mellemrum,
skal rummets låg geninstalleres.
C Geninstaller og stram skruerne.
D Geninstaller batteripakken.
E Vend computeren igen.
F Forbind netledningen og kablerne til computeren.
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Udskiftning af hukommelse ----------------------------------------------------Du kan forøge hukommelsen i din computer ved at installere en dobbelt
data-mængde med en tredobbel synkronisk dynamisk hukommelse med
direkte tilgang (DDR3 SDRAM)-findes som ekstraudstyr i din computers
hukommelsesåbning. DDR3 SDRAMs er tilgængelige i forskellige
kapaciteter.
Bemærkninger:
• Brug kun de hukommelsestyper, der understøttes af din computer. Hvis du installerer ekstra
hukommelse forkert, eller installerer en ikke-understøttet hukommelsestype, afgives der et
advarselsbip når du forsøger at starte computeren.
• Bestemte computermodeller har kun en hukommelsesåbning. Se det aktuelle produkt.
Proceduren for udskiftning af hukommelsen er imidlertid den samme som beskrevet
nedenfor.

For at installere en DDR3 SDRAM, skal du gøre følgende:
1 Berør et metalbord eller en jordforbundet genstand for at reducere statisk
elektricitet i din krop, som kan beskadige DDR3 SDRAM. Du må ikke
berøre kontaktkanten af DDR3 SDRAM.
2 Sluk computeren. Afbryd netledningen og alle kabler fra computeren.
3 Luk computerens display og vend computeren om.
4 Fjern batteripakken.
5 Fjern det Optisk drev/Harddiskdrev/Hukommelsen/Central Processing
Unit/Rummet til Mini PCI ekspreskortets åbning.
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6 Fjern DDR3 SDRAM ved at trykke låsene på begge kanter ud af stikket
samtidigt. Sørg for at gemme den gamle DDR3 SDRAM for senere brug.

1
2

1

7 Sæt hakket af DDR3 SDRAM på linje med stikkets fremspring og sæt
forsigtigt DDR3 SDRAM ind i stikket i en vinkel på 30-45°.
8 Skub DDR3 SDRAM indad mod stikket, indtil låsene på begge kanter af
stikket er skubbet i lukket position.

2

1

9 Når fastgøringsklemmerne er stillet på række med de tilsvarende
mellemrum, skal rummets lås geninstalleres.
0 Geninstaller og stram skruerne.
A Geninstaller batteripakken.
B Vend computeren igen.
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C Forbind netledningen og kablerne til computeren.
Bemærkninger:
• Når udskiftning af hukommelsen er gennemført, skal du starte computeren op igen efter den
første genstart.
•

Hvis kun et DDR3 SDRAM-modul bruges på den computer du servicerer, skal det installeres
i ÅBNING-1 (

), men ikke i ÅBNING-2 (

).

a
b

For at sikre at DDR3 SDRAM er installeret korrekt, skal du gøre følgende:
1 Luk computeren.
2 Tryk på Novo-knappen og vælg derefter hjælpeprogrammet for BIOS
Setup (BIOS-opsætning). Hjælpeprogrammet for opsætning af BIOSskærmen åbner. Posten Systemhukommelse viser den totale mængde
hukommelse, der er installeret i din computer.
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Udskiftning af det trådløse LAN-kort -----------------------------For at udskifte det trådløse LAN-kort skal du gøre følgende:
1 Sluk computeren. Afbryd netledningen og alle kabler fra computeren.
2 Luk computerens display og vend computeren om.
3 Fjern batteripakken.
4 Fjern det Optisk drev/Harddiskdrev/Hukommelsen/Central Processing
Unit/Rummet til Mini PCI ekspreskortets åbning.
5 Afbryd de to trådløse LAN-kabler (et sort, et gråt) a .

1

Bemærk: Det trådløse LAN-kort på bestemte modeller har muligvis kun et kabel (sort).
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6 Fjern den skrue der sikrer det trådløse LAN-kort b .
2

7 Tag det trådløse LAN-kort ud c .

3

8 Installer det nye trådløse LAN-kort.
9 Geninstaller og stram skruen.
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0 Forbind de to trådløse LAN-kabler igen (et sort, et gråt).

Bemærkninger: Når du installerer eller geninstallerer det trådløse kort:
• For modeller med et trådløst LAN-kort, der har to kabler:
Sæt det sorte kabel (MAIN) ind i det stik der er markeret med M (Main).
Sæt det grå kabel (AUX) ind i det stik der er markeret med A (Aux).
• På modeller med et trådløst LAN-kort, som kun har et kabel, sæt det sorte
kabel (MAIN) ind i det stik der markeret med M (Main).

A Geninstaller rummets låg og stram skruerne.
B Geninstaller batteripakken.
C Vend computeren igen.
D Forbind netledningen og kablerne til computeren.
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Udskiftning af køleblæseren (Lenovo G50-30/
G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75) ---------------------------------------------------------------------------------------Bemærk: For Lenovo G40-30/G50-30, på bestemte modeller (computere med UMA
opbygning) har ikke en varmeventilator.

For at udskifte køleblæseren, skal du gøre følgende:
1 Sluk computeren. Afbryd netledningen og alle kabler fra computeren.
2 Luk computerens display og vend computeren om.
3 Fjern batteripakken.
4 Fjern det Optisk drev/Harddiskdrev/Hukommelsen/Central Processing
Unit/Rummet til Mini PCI ekspreskortets åbning.
5 Afbryd køleblæserens stik i pilens retning a .

1

Bemærk: Pas på ikke at beskadige køleblæserens stik.
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6 Fjern de skruer som sikrer køleblæseren b .
2

2

2

7 Fjern køleblæseren c .
3

8 Installer den nye køleblæser og tilslut køleblæserens stik igen. Sørg for at
fastgøre stikket med en fast hånd.
9 Geninstaller og stram skruerne.
0 Geninstaller rummets låg og stram skruerne.
A Geninstaller batteripakken.
B Vend computeren igen.
C Forbind netledningen og kablerne til computeren.
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Udskiftning af tastaturet -----------------------------------------------------------For at udskifte tastaturet, skal du gøre følgende:
1 Sluk computeren. Afbryd netledningen og alle kabler fra computeren.
2 Luk computerens display og vend computeren om.
3 Fjern batteripakken.
4 Fjern det Optisk drev/Harddiskdrev/Hukommelsen/Central Processing
Unit/Rummet til Mini PCI ekspreskortets åbning.
5 Fjern de skruer som sikrer tastaturet a .

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75
1
1
1
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Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75
1

1

1

6 Skut det område af tastaturet der er fremhævet og vist med pilen b for
at løsne det.

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75

2
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Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75

2

7 Løsgør tastatures med fingrene c , og løft derefter tastaturet en smule d .

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75

3
4
3
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Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75

3
4
3

8 Afbryd tastaturets stik i pilens retning e og f . Fjern derefter tastaturet.

Lenovo G40-30/G40-45/G40-70/G40-70m/G40-80/Z40-70/Z40-75

5

6
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Lenovo G50-30/G50-45/G50-70/G50-70m/G50-80/G50-80 Touch/
Z50-70/Z50-75

5

6

9 Tilslut tastaturets stik igen og installer det nye tastatur. Skub tasturet
forsigtigt ind, indtil det klikker på plads.
Bemærk: Sørg for at tastaturet stik sikker forsvarligt på plads.

0
A
B
C
D
E

Luk computerens display og vend computeren om.
Geninstaller og stram skruerne.
Geninstaller rummets låg og stram skruerne.
Geninstaller batteripakken.
Vend computeren igen.
Forbind netledningen og kablerne til computeren.
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Sådan fjerner du det optiske drev ------------------------------------For at fjerne det optiske drev, skal du gøre følgende:
1 Fjern det Optisk drev/Harddiskdrev/Hukommelsen/Central Processing
Unit/Rummet til Mini PCI ekspreskortets åbning.
2 Fjern den skrue der vises på illustrationen a .
3 Træk forsigtigt det optiske drev ud b .

2

1
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Det følgende skema giver en liste over CRUer (Enheder der kan udskiftes af
kunden) for din computer, og informerer dig om hvor du kan finde
erstatningsinstruktioner.
Sikkerhed,
Garanti og
Opsætningsvejledning
Netadapter

O

Strømledning for netledningen

O

Batteripakke

O

Brugervejledning

O

Nederste adgangsdøre

O

Harddiskdrev

O

Hukommelse

O

Trådløst LAN-kort

O

Køleblæser

O

Tastatur

O

Optisk drev

O
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Varemærker
Følgende betegnelser er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Lenovo i Danmark og/eller andre lande.
Lenovo
OneKey
Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Andre virksomheder, produkter eller servicemærker kan være varemærker
eller servicemærker tilhørende deres respektive ejere.
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