Lenovo MIIX 320
Lenovo MIIX 320-10ICR

Használati útmutató

A számítógép használatba vétele előtt olvassa el a
mellékelt kézikönyvekben található biztonsági
előírásokat és fontos tanácsokat.

Megjegyzések
•

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt olvassa el a Lenovo Biztonsági és általános
tájékoztató útmutató.

•

Ebben az útmutatóban egyes előírások feltételezik, hogy Ön a Windows® 10 operációs rendszert
használja. Ha más Windows operációs rendszert használ, akkor egyes műveletek kissé eltérhetnek.
Ha más operációs rendszert használ, egyes műveletek esetleg nem vonatkoznak Önre.

•

Az ebben az útmutatóban leírt funkciók a legtöbb típusnál azonosak. Előfordulhat, hogy egyes
funkciók nem állnak rendelkezésére a számítógépén, vagy e használati útmutatóban nem szereplő
funkciókkal is rendelkezik a számítógépe.

•

Az illusztrációk ebben a kézikönyvben eltérhetnek a tényleges terméktől. Az operációs rendszer
képernyőfelvételei csak referenciaként szolgálnak. Kérjük, tanulmányozza a tényleges terméket.

Hatósági előírások
•

A részletekért tekintse meg a Guides & Manuals lapot a http://support.lenovo.com oldalon.

Első kiadás (2016 December)
© Copyright Lenovo 2016.
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1. fejezet: Számítógépe megismerése

Felülnézet -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

5

5

Megjegyzés: A szaggatott vonallal bekeretezett alkatrészek kívülről nem láthatók.

a Elülső kamera

A kamera videotelefonálásra és fényképek készítésére használható.

b Vezeték nélküli LAN-

Vezeték nélküli rádiójelek adása és vétele érdekében vezeték nélküli LANadapterhez csatlakozik.

c Vezeték nélküli WAN

Vezeték nélküli rádiójelek adása vétele érdekében vezeték nélküli WAN-

d Többérintéses képernyő

Mind megjelenítőként, mind érintőpanelként szolgál.

antennák

antennák (egyes típusokon) adapterhez csatlakozik.

Megjegyzés: Részletekért lásd a „Az érintőképernyő használata” című részt a 22. oldalon.

e Hangszóró

A hangkimenetet biztosítják.
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Képernyő tájolása
Az előnyben részesített tájolásnak megfelelően fordíthatja el a kijelzőpanelt.
A számítógép tartásától függően automatikusan változik a kijelző tájolása (az álló és fekvő üzemmód között).

Fekvő
Álló
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1. fejezet: Számítógépe megismerése

Bal oldali nézet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1

a Kombinált hang csatlakozó

2

3

4 5

Mikrofonos fejhallgató csatlakoztatására szolgál.

Megjegyzések:
• A kombinált hang csatlakozó nem támogatja a hagyományos mikrofonok használatát.
• Harmadik fél fejhallgatójának vagy headsetjének csatlakoztatása esetén az eltérő ipari szabványok miatt
előfordulhat, hogy nem támogatott a felvételkészítés funkció használata.

b Hangerő csökkentés

Csökkenti a hangerőt.

c Hangerő növelés gomb

Növeli a hangerőt.

gomb

d Power indicator
Kijelző
Teljesítmény

e Főkapcsoló

Kijelző állapota

Jelentés

Be (folyamatos fehér)

A táblagép be van kapcsolva.

Be (folyamatos sárga)

A táblagép alvó állapotban van.

Ki

A táblagép ki van kapcsolva.
A számítógép kikapcsolt állapotában a bekapcsoláshoz ezt a gombot tartsa
nyomva.
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Jobb oldali nézet -----------------------------------------------------------------------------------------------------1

2

3

4

a Beépített mikrofon

Hangot rögzít, mely videokonferenciánál, hangalámondásnál vagy hangfelvételnél
használható.

b Micro HDMI-port

Micro HDMI-bemenettel rendelkező eszközök csatlakoztatására szolgál, mint
TV vagy külső kijelző.

c C-típusú port

C-típusú eszközök csatlakoztatására szolgál.

d Hálózati adapter

A hálózati adapterhez csatlakozik.

csatlakozó
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Alulnézet ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

1
a Kártyaolvasó

3
Micro SD-kártyát (nem tartozékok) és Nano SIM-kártyát fogad (nem tartozékok).

Megjegyzések:
• Egyes típusokon előfordulhat, hogy nincs Nano SIM-kártya foglalat. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.
• Részletekért lásd a „A kártyaolvasó használata” című részt a 6. oldalon.

b Táblagép billentyű

A dokkolóhoz csatlakoztatja a táblagépet, és biztonságosan rögzíti azt.

dokkoló retesz

Megjegyzés: Részletekért lásd a „A táblagép és a billentyűzetdokkoló kombinációja” című részt a 13. oldalon.

c Billentyűzetdokkoló

A táblagépet a billentyűzetdokkolóhoz csatlakoztatja.

csatlakozója
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A kártyaolvasó használata
Készülékével a következő kártyatípusok használhatók:
• Micro Secure Digital (SD) kártya
• Nano Subscriber Identity Module (SIM) kártya (bizonyos modellek esetén)
Megjegyzések:
• Lehet, hogy a kártyaolvasó tálcának két nyílása is van a különböző típusú kártyákhoz. Egyszerre csak egy kártyát
helyezzen egy nyílásba.
• Egyes típusokon előfordulhat, hogy nincs Nano SIM-kártya foglalat. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.
• Ez a kártyaolvasó nem képes az SDIO eszközök használatára (pl. SDIO Bluetooth, stb.).
• Az illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, tekintse meg a tényleges terméket.

A kártya/kártyák behelyezése

1 Kapcsolja ki a táblagépet, és csatlakoztassa le a hálózati adaptert és valamennyi kábelt a táblagépről.
2 Helyezzen be egy kioldótüskét (nem tartozék) a kártyaolvasó egységen található kis nyílásba.
Nyomja meg és egyenesen nyomja be, amíg a kártyaolvasó tálca ki nem ugrik a helyéről.
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3 Óvatosan húzza ki a kártyaolvasó tálcát a kártyaolvasóból.

4 Helyezze a kártyát/kártyákat a kártyaolvasó tálca megfelelő nyílásába.
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5 Helyezze vissza a kártyaolvasó tálcát.

A kártya/kártyák eltávolítása

1 Kapcsolja ki a táblagépet, és csatlakoztassa le a hálózati adaptert és valamennyi kábelt a táblagépről.
2 Helyezzen be egy kioldótüskét a kártyaolvasó egységen található kis nyílásba. Nyomja meg és
egyenesen nyomja be, amíg a kártyaolvasó tálca ki nem ugrik a helyéről.

3 Óvatosan húzza ki a kártyaolvasó tálcát a kártyaolvasóból.
4 Távolítsa el a kártyát/kártyákat a kártyaolvasó tálcából, majd helyezze vissza a kártyaolvasó tálcát.
Megjegyzések:
• Ne helyezzen be vagy vegyen ki kártyákat, ha a készülék be van kapcsolva. Ha mégis így tesz, azzal kárt tehet a
kártyaolvasóban.
• A memóriakártya kivétele előtt, az adatsérülés elkerülésére a Windows hardver biztonságos eltávolítása művelet
segítségével tiltsa le, majd az adathordozó kiadása segédprogram segítségével vegye ki az adathordozót.
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Hátulnézet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a Hátsó kamera

A kamera videotelefonálásra és fényképek készítésére használható.
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Billentyűzetdokkoló felülnézete (választható) -------------------------------

3

4

a Táblagép billentyű

A dokkolóhoz csatlakoztatja a táblagépet, és biztonságosan rögzíti azt.

dokkoló retesz

Megjegyzés: Részletekért lásd a „A táblagép és a billentyűzetdokkoló kombinációja” című részt a 13. oldalon.

b Billentyűzetdokkoló

A táblagépet a billentyűzetdokkolóhoz csatlakoztatja.

csatlakozója

c Billentyűzet
d Érintőpanel

10

1. fejezet: Számítógépe megismerése



Funkcióbillentyű kombinációk
A funkcióbillentyűk használatával azonnal megváltoztathatja a működési jellemzőket. A funkció
használatához, nyomja meg és tartsa megnyomva az Fn a billentyűt; majd nyomja meg az egyik
funkcióbillentyűt b.

2

2

1

2

A következőkben található az egyes funkcióbillentyűk funkcióinak leírása.
Fn + Esc:

Elnémítást végez/feloldja a némítást.

Fn +

Bezárja a jelenleg aktív ablakot.

:

Fn + Delete:

Engedélyezi/letiltja az érintőpanel működését.

Fn +

Engedélyezi/letiltja a repülési üzemmódot.

:

Fn + PgUp:

Aktiválja az oldal teteje billentyűfunkciót.

Fn + PgDn:

Aktiválja az oldal alja billentyűfunkciót.

Fn + :

Növeli a kijelző fényerejét.

Fn + :

Csökkenti a kijelző fényerejét.

Fn + :

Csökkenti a hangerőt.

Fn + :

Növeli a hangerőt.

Fn +

:

Lezárja/feloldja a funkcióbillentyűket.
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Billentyűzetdokkoló bal oldali nézete (választható) -----------------

a USB 2.0-port

USB eszközök csatlakoztatására szolgál.

Billentyűzetdokkoló jobb oldali nézete (választható) --------------

a USB 2.0-port

USB eszközök csatlakoztatására szolgál.
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A táblagép és a billentyűzetdokkoló kombinációja
A Lenovo MIIX 320-10ICR nem csupán táblagép. Billentyűzetdokkolóval együtt notebook
számítógépként használható.

A táblagép rögzítése
Igazítsa a billentyűzetdokkoló csatlakozóját a táblagéphez, majd rögzítse a táblagépet a nyíllal jelzett
irányban.
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A táblagép leválasztása
Óvatosan válassza le a táblagépet a nyíllal jelzett irányban.

Megjegyzések:
• Ügyeljen, hogy a táblagép csatlakoztatásakor és leválasztásakor ne tegyen kárt a csatlakozóban.
• A fenti illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, tekintse meg a tényleges terméket.
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A Lenovo Active Pen használata (egyes típusok esetén)-------------------Egyes típusok Lenovo Active Pen vannak felszerelve, ennek használatát lásd a következő ábrákon.

Funkciók
Írás

A funkciómenü megjelenítése
Az aktív tollat a megjelenítőhöz közelítve
nyomja meg és tartsa nyomva a felső gombot,
ekkor megjelenik a kurzor.

Jobb egérgomb funkció

Radírozás

Nyomja meg a felső gombot, majd koppintson az
érintőképernyőre.

Írás közben nyomja meg az alsó gombot.

Elemcsere

Megjegyzés: Az elem behelyezésekor az elem + és – pólusát illessze az elemtartó + és - csatlakozójához.
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2. fejezet: A Windows 10 használatának megkezdése

Megjegyzés: A Windows® 10-nek van frissebb verziója. Amennyiben a frissített verziót használja, néhány művelet
eltérő lehet. Ebben az esetben, tanulmányozza a tényleges terméket.

Az operációs rendszer első alkalommal történő
konfigurálása -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Előfordulhat, hogy az első használat alkalmával konfigurálnia kell az operációs rendszert.
Az alábbi eljárásokat foglalhatja magába a konfigurációs eljárás:
• A végfelhasználói licencszerződés elfogadása
• Az Internetkapcsolat beállítása
• Az operációs rendszer regisztráltatása
• Egy felhasználói fiók létrehozása

Operációs rendszer kezelőfelülete ----------------------------------------------------------A Windows 10-ben hatékony és hasznos start menü van.
A start menüt az alábbi módszerek egyikével nyithatja meg.
• Nyomja meg a Windows

billentyűt a billentyűzeten.

• Válassza a Kezdőképernyő

elemet az asztal bal alsó sarkában.

1

2
3
4

5

6

a Bevezetés alkalmazás

d Kezdőképernyő gomb

b Beállítások gomb

e Keresőmező

c Főkapcsoló gomb

f Tevékenységnézet gomb
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Beállítások
A Beállítások segítségével az alapvető feladatokat végezheti el. További beállításokat kereshet a
beállítások keresőmezőben, a jobb felső sarokban.
A beállításokat megnyitásához tegye a következőket:
• Nyissa meg a start menüt, majd válassza a Beállítások



lehetőséget.

A start menü testre szabása
A start menüt személyre szabhatja kedvenc alkalmazásaival.
A start menü személyre szabásához tegye a következőket:
1 Nyissa meg a start menüt, majd keresse meg a baloldalon az alkalmazáslistát.

2 Kattintson jobb egérgombbal az alkalmazásra, melyet hozzá kíván adni a Start menühöz, majd
válassza a Pin to Start (Kitűzés a Kezdőképernyőre) lehetőséget.

Megjegyzés: Az alkalmazáslistáról áthúzhat alkalmazásokat a Start menübe, és hozzáadhatja azokat.
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A számítógép alvó állapotba kapcsolása vagy leállítása ----Amikor befejezi a számítógépével a munkát, akkor alvó állapotba kapcsolhatja vagy leállíthatja azt.



Alvó állapot kezdeményezése
Ha csak rövid ideig nem használja a számítógépet, kapcsolja alvó állapotba.
Amikor alvó állapot módban van a számítógép, akkor gyorsan felébresztheti, és az indítási folyamat
megkerülésével folytathatja a használatát.
A következő módok egyikével lehet a számítógépet alvó állapot módba kapcsolni:
• Csukja le a megjelenítő fedelét.
• Nyomja meg a Főkapcsoló gombot.
• Nyissa meg a start menüt majd válassza a Bekapcsoló gomb

Alvó állapot lehetőséget.

Megjegyzés: Várja meg, amíg az áramellátás jelzőfénye villogni nem kezd (jelezve az alvó állapotot), mielőtt
megmozdítja a számítógépet. Számítógépének forgó merevlemezzel történő mozgatása esetén
károsodhat a merevlemez, mely adatvesztést okoz.

A következő módok egyikével lehet a számítógépet felébreszteni:
• Nyomja meg bármelyik billentyűt a billentyűzeten. (Csak Notebook használati mód esetén)
• Nyomja meg a Főkapcsoló gombot.
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A számítógép leállítása
Ha egy vagy két napig nem használja a számítógépet, akkor kapcsolja ki.
A következő módok egyikével lehet a számítógépet leállítani:
• Nyissa meg a start menüt majd válassza a Bekapcsoló gomb

Leállítás lehetőséget.

• Nyomja meg és tartsa megnyomva az asztali képernyő bal alsó sarkában lévő Kezdőképernyő gombot,
vagy jobb gombbal kattintson rá, és válassza ki a Leállítás vagy kijelentkezés Leállítás menüpontot.

19

2. fejezet: A Windows 10 használatának megkezdése

Feladat- és asztalkezelés ---------------------------------------------------------------------------------

Tevékenységnézet
A tevékenységnézet megnyitásához tegye a következőket:
• Válassza a tevékenységnézet gombot

a tálcán.

• Nyomja meg a Windows
+ Tab billentyűt.
• Pöccintsen befelé a képernyő bal széléről.



Virtuális asztalkezelés
A Windows 10 lehetőséget ad virtuális asztalok létrehozására, kezelésére és a váltásra azok között.
Egy új virtuális asztal létrehozásához, tegye a következőket.
• Nyissa meg a tevékenységnézetet és válassza a New desktop (Új asztal) lehetőséget.
• Nyomja meg a Windows

+ Ctrl + D billentyűt.

A különböző asztalok közötti váltáshoz, tegye a következőket:
• Nyissa meg a tevékenységnézetet és válassza ki az asztalt, melyet aktiválni kíván.
• Nyomja meg a Windows

+ Ctrl +

/

billentyűkkel görgethet a létrehozott asztalok között.
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Csatlakozás vezeték nélküli hálózatra -------------------------------------------------Vezeték nélküli kapcsolat engedélyezése
A következőképpen végezze a vezeték nélküli funkciók engedélyezését:
megnyomásával tiltsa le a repülőgép-módot.

1 A Fn +

2 Kattintson

a tálca jobb alsó sarkára a hálózati beállítások lap megnyitásához.

Csatlakozás vezeték nélküli hálózatra
A vezeték nélküli funkciók engedélyezése után a számítógép automatikusan megkeresi az elérhető
vezeték nélküli hálózatokat, és megjeleníti azokat a vezeték nélküli hálózatok listáján. Egy vezeték nélküli
hálózathoz való csatlakozáshoz kattintson a hálózat nevére a listán, majd kattintson a Kapcsolódás
lehetőségre.
Megjegyzés: Egyes hálózatok hálózati biztonsági kulcsot vagy hozzáférési kódot kérhetnek a kapcsolódáshoz.
Amennyiben ilyen hálózathoz kíván csatlakozni, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától vagy az
internetszolgáltatótól a biztonsági kulcsot vagy a jelszót.

Bevezetés alkalmazás -----------------------------------------------------------------------------------------A Windows 10-ben megtalálja a Get Started (Bevezetés) alkalmazást, mely bemutatja a Windows 10 új
szolgáltatásait. A start menüben találja.
A Bevezetés alkalmazás megynitásához tegye a következőket.
• Nyissa meg a start menüt, majd válassza a Get Started (Bevezetés)
• Nyomja meg a Windows

lehetőséget.

+ Fn + F1 billentyűt (a billentyűzetkiosztástól függően).
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Az érintőképernyő használata ---------------------------------------------------------------------A táblagéphez hasonlóan a többérintéses képernyő használatával bemeneteket fogadhat el a
kijelzőpanelen, vagy a hagyományos notebook számítógéphez hasonlóan billentyűzeten és érintőpanelen
keresztül lehet ezt végezni.



Többérintéses kézmozdulatok
Különböző feladatok végzésére egy vagy több ujjbeggyel érintheti meg a képernyőt.

Gyakran használt kézmozdulatok

Elvégzett feladat

Koppintás
Egyszer koppintson az elemre.
Egy műveletet végez, mint egy alkalmazás
indítása, egy hivatkozás megnyitása vagy egy
parancs végrehajtása. Egy egérrel végzett bal
kattintáshoz hasonló.

Megnyomás és nyomva tartás
Nyomja le az ujját, és hagyja egy pillanatig lent.
Egy művelet végrehajtása előtt megengedi a
részletes információ megtekintését. Több
beállítást tartalmazó menüt is megnyit. Egy
egérrel végzett jobb kattintáshoz hasonló.
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(folytatás)

Gyakran használt kézmozdulatok

Elvégzett feladat

Nagyítás
A képernyő érintése közben két vagy több ujjat
összehúz vagy szétnyit.
Vizuális alkalmazások nagyítását vagy
kicsinyítését végzi, mint képek és térképek. Egy
lista elejére vagy végére is lehet általa ugrani.

Forgatás
Tegyen két vagy több ujjat az elemre, majd fordítsa
el a kezét.
Elforgat egy tárgyat. (Megjegyzés:
Alkalmazástól függően nem minden elem
forgatható.)

Húzás
Húzza a képernyőn keresztül az ujját.
Listákon és oldalakon keresztüli pásztázást és
görgetést végez. Alkalmazástól függően
mozgathat egy objektumot, továbbá rajzoláshoz
vagy íráshoz használható. Hasonló, mint
pásztázás vagy görgetés céljából egy egérrel
végzett megnyomás és tartás.
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(folytatás)

Gyakran használt kézmozdulatok

Elvégzett feladat

Pöccintés
A jobb vagy bal szélétől kezdje, majd pöccintsen
befelé a közepe irányába.
A tevékenységnézetet jeleníti meg a képernyő
bal szélétől befelé végzett pöccintés.

A műveletközpontot jeleníti meg a képernyő
jobb szélétől befelé végzett pöccintés.
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Bevezetés
A Reset this PC (PC visszaállítása) egy beépített helyreállító rendszer, amellyel a felhasználó az eredeti
állapotba állíthatja vissza az operációs rendszert. Ez megőrzi az adatokat és a fontos személyes
beállításokat, az adatok előzetes biztonsági mentésére nincs szükség.
A Reset this PC (PC visszaállítása) következő funkciói Windowson belül több helyről használhatók:

Keep my files (fájljaim megtartása)
A szoftverproblémákat a gyári alapkonfiguráció visszaállításával javítja meg. A személyes fájlok
megmaradnak, az alkalmazások és beállítások törlődnek.

Remove everything (Minden törlése)
A számítógép előkészítése hulladékkezelésre vagy a tulajdonosváltásra. Visszaállítja a gyári
alapkonfigurációt és minden felhasználói adatot és alkalmazást az eredeti, megvásárláskori állapotba
(OOBE) állít vissza.



A Reset this PC (PC visszaállítása) funkció használata
A Reset this PC (PC visszaállítása) a következő módokon indítható:
• Főkapcsoló + hangerő fel gomb:
- Kapcsolja ki a számítógépet és várjon legalább öt másodpercet.
- Hosszan nyomja meg a hangerő fel gombot, majd addig tartsa nyomva a főkapcsoló gombot, amíg
a Novo Menu meg nem jelenik a képernyőn.
- Novo Menu System Recovery Troubleshoot (Hibaelhárítás) Reset this PC (PC visszaállítása).
• Windows PC beállításai:
- Windows PC settings (Windows PC beállításai) Update & security (Frissítés és biztonság)
Recovery (Helyreállítás) Reset this PC (PC visszaállítása) majd Start (Indítás).
A további utasításokat lásd a Windows Súgó és támogatás fájlban.

A megvásárolt számítógépen egy Windows volt. Honnan tudom megállapítani, hogy a Windows-t a
Lenovo telepítette?
A számítógép gyári csomagolásának külső oldalán egy címkének kell lennie, amely tartalmazza a
számítógép konfigurációs adatait. Ellenőrizze az OS melletti nyomtatott szöveget. Ha ez Windows vagy
WIN, akkor a Windows-t a Lenovo telepítette.
Mi a helyreállítási partíció
Ha a számítógépen a Windows 10 bármelyik verziója van telepítve, akkor a számítógép tárolóeszköze egy
helyreállítási partíciót (Recovery Partition) tartalmaz. Ez a partíció tartalmazza az előtelepített Windows
operációs rendszer képfájlját. Rendszerhiba esetén a Lenovo OneKey Recovery rendszer vagy a Windows
Reset funkcióval az operációs rendszert a gyári alapállapotba lehet visszaállítani.
Megjegyzés: A helyreállítási partícióhoz nem tartozik meghajtó-betű, ezért a Windows Fájlkezelővel nem lehet elérni.
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Töröltem egy előre telepített szoftvert, de a meghajtó szabad területe nem nőtt jelentősen.
Lehetséges, hogy a számítógépen futó Windows-ra engedélyezve van a Compact technológia. A Compact
technológiával futó Windowsban az előre telepített szoftverekhez szükséges fájlok többsége a
helyreállítási partícióban van, és a szokásos szoftvertörlés (uninstall) nem törli őket.
Mi történik ha megpróbálom törölni vagy módosítani a helyreállítási partíciót?
Figyelem:
• Compact technológiát használó számítógépen ne törölje vagy módosítsa a helyreállítási partíciót.

A helyreállítási partíció törlése vagy módosítása esetén előfordulhat, hogy nem lehet visszaállítani a
Windows gyári alapállapotát. A Compact technológiát használó számítógéptípusokon a helyreállítási
partíció törlése után előfordulhat, hogy a Windows nem indul el.
Hogyan tudom eldönteni, hogy a számítógépemen Compact technológiával fut a Windows?
A Compact technológiát általában a Windows 10 frissítései használják, ha kizárólag SSD-n (vagy
eMMCn) futnak. A számítógép ellenőrzéséhez
1 A jobb egérgombbal kattintson a bal alsó sarokban a Start gombra, majd válassza a Disk
Management (lemezkezelő) lehetőséget.

2 A Disk Management (Lemezkezelő) program indul el.
Ha a Windows-partíció Wim Boot jelölésű (lásd az ábrát), akkor a Windows Compact technológiával fut.
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Gyakran ismételt kérdések -----------------------------------------------------------------------------Ebben a részben kategóriánként tárgyaljuk a gyakran ismételt kérdéseket.



Információkeresés

Milyen biztonsági intézkedéseket kell betartanom számítógépem használata során?
Olvassa el és tartsa be a Lenovo Biztonsági és általános tájékoztató útmutató foglaltakat.
Megjegyzés: A Lenovo Biztonsági és általános tájékoztató útmutató megtekintéséhez kattitson az Asztalon a
Companion (vagy Lenovo PC Manager) ikonra. Ezt a Lenovo támogatási honlapjáról is letöltheti.

Hol találhatom meg a számítógépem műszaki jellemzőit?
A számítógép részletes műszaki jellemzői a számítógéphez mellékelt nyomtatott adatlapokon találhatók.
Hol találhatóak a garanciális információk?
A következő webhelyet keresse fel e gép garanciájára vonatkozó további információkért
support.lenovo.com/warrantystatus.



Meghajtók

Hol találhatóak számítógépem különböző hardvereszközeinek illesztőprogramjai?
A Lenovo vevőszolgálati webhelyéről letöltheti a legújabb illesztőprogramokat.



Segítség elérése

Hogyan léphetek kapcsolatba a vevőszolgálati központtal?
Lásd a „3. fejezet: Segítség és szerviz elérése” című részt a Lenovo Biztonsági és általános tájékoztató
útmutatóban.
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Hibaelhárítás --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ha itt nem szerepel a problémája, akkor az 1. fejezetet nézze meg. A következő rész csupán azon
problémákat írja le, melyek nem igénylik az 1. fejezetben található átfogó információkat.

Kijelző problémák
Amikor bekapcsolom a
számítógépet, akkor
semmi sem jelenik meg a
képernyőn.

•

•
Üressé válik a számítógép
bekapcsolásakor a
képernyőm.

•

A következőket ellenőrizze, ha üres a képernyő:
- Csatlakoztatva van-e a hálózati adapter a számítógéphez, ill.
csatlakoztatva van-e hálózati kábel egy működő hálózati
csatlakozóaljzathoz.
- Be van-e kapcsolva a számítógép. Nyomja meg és tartsa nyomva
a Főkapcsoló gombot kb. három másodpercig a megerősítéshez.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a Főkapcsoló gombot kb. tíz
másodpercig, hogy kikapcsolásra kényszerítse a számítógépet.
Utána nyomja meg a Főkapcsoló gombot kb. három másodpercig
az újraindításhoz.
Ha ezek mindegyike megfelelően van beállítva, azonban a
képernyő továbbra is üres, akkor vigye el a számítógépet szervizbe.
Engedélyezve van az energiaszabályozás működése. A következők
egyikét tegye az alvó állapot módból való felébresztéshez:
- Nyomja meg bármelyik billentyűt a billentyűzeten.
- Nyomja meg a Főkapcsoló gombot.

Alvó állapot móddal kapcsolatos problémák
Kritikusan lemerült
akkumulátor hibaüzenet
jelenik meg, és azonnal
kikapcsolódik a számítógép.

•

Csökken az akkumulátor töltése. Csatlakoztassa a hálózati adaptert
a számítógéphez.

Bekapcsolás után azonnal
alvó állapot módra tér át a
számítógép.

•

Ellenőrizze, hogy:
- Fel van-e töltve az akkumulátor.
- Az elfogadható tartományon belül van-e az üzemi hőmérséklet.
Lásd a „2. fejezet: Használattal és gondozással kapcsolatos
információk” című részt, mely a Lenovo Biztonsági és általános
tájékoztató útmutató című anyagban található meg.

Megjegyzés: Ha fel van töltve az akkumulátor, és a megadott tartományon belül van a hőmérséklet, akkor a
következőt tegye:
a Nyomja meg a Főkapcsoló gombot három másodpercig a számítógép bekapcsolásához.
b Nyomja meg és tartsa nyomva a Főkapcsoló gombot kb. tíz másodpercig, hogy kikapcsolásra kényszerítse.
c Nyomja meg újra a Főkapcsoló gombot kb. három másodpercig az újraindításhoz. Utána állítsa vissza a számítógépet az Reset this PC (PC visszaállítása) helyreállító rendszer segítségével.
Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor szervizeltetnie kell a számítógépet.
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Nem tér vissza alvó állapot
módból és nem működik a
számítógép.

•
•

•

Ha nem tér vissza az alvó állapot módból a számítógép, akkor
lehetséges, hogy az akkumulátor lemerült.
Ha alvó állapot módban van a számítógépe, akkor csatlakoztassa a
hálózati adaptert a számítógéphez. Utána nyomja meg a Főkapcsoló
gombot.
Ha ki van kapcsolva a számítógépe, akkor csatlakoztassa a hálózati
adaptert a számítógéphez. Utána nyomja meg a Főkapcsoló gombot
a működés folytatásához.

Megjegyzés: Ha még mindig nem tér vissza az alvó állapot módból a számítógépe, nem válaszol a rendszere és nem
tudja kikapcsolni a számítógépet, akkor kényszerítse kikapcsolásra a számítógépet (a nem mentett
adatok elveszhetnek). A számítógép kikapcsolásra kényszerítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva
legalább tíz másodpercig a Főkapcsoló gombot. Ha a számítógép továbbra sem kapcsol ki, akkor bontsa
a hálózati adapter csatlakozását.

Kijelzőpanel problémák
Üres a képernyő.

•

A következőt tegye:
- Ha a hálózati adaptert vagy az akkumulátort használja, akkor a
képernyő világosabbá tételére nyomja meg az Fn + billentyűt
(a billentyűzeten található).
- Nyomja meg a Főkapcsoló gombot, hogy megerősítse a
számítógép alvó állapot módját.
- Ha továbbra is fennáll a probléma, akkor „A képernyőkép
olvashatatlan vagy torzult.” címmel jelzett probléma elhárítása
szerint járjon el.

A képernyőkép
olvashatatlan vagy torzult.

•

Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva a képernyő
felbontása és színminősége.

Nem megfelelő karakterek
jelennek meg a
képernyőn.

•

Megfelelő az operációs rendszer vagy a programok telepítése?
Ha megfelelő a telepítésük és a konfigurálásuk, akkor a
következőt tegye:
a Nyomja meg a Főkapcsoló gombot három másodpercig a számítógép bekapcsolásához.
b Nyomja meg és tartsa nyomva a Főkapcsoló gombot kb. tíz
másodpercig, hogy kikapcsolásra kényszerítse.
c Nyomja meg újra a Főkapcsoló gombot kb. három másodpercig
az újraindításhoz. Utána állítsa vissza a számítógépet az Reset
this PC (PC visszaállítása) helyreállító rendszer segítségével.
Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor szervizeltetnie kell a
számítógépet.
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Hangproblémák
A hangerő növelése
esetén sem hallható hang
a hangszóróból.

•

Ellenőrizze, hogy:
- Ki van-e kapcsolva az Elnémítás funkció.
- Nincs-e használatban a kombinált hang csatlakozó.
- Hangszórók vannak-e lejátszási eszközként kijelölve.

•

Töltse újra az akkumulátort.

•

Részletekért lásd a „Helyreállító rendszer” című részt a 25. oldalon.

Akkumulátor problémák
Leáll a számítógépe,
mielőtt lemerülést mutat az
akkumulátor állapotjelző
ikonja.
-vagyMűködik a számítógépe,
bár lemerülést jelez az
akkumulátor állapotjelző
ikonja.

Indítási probléma
A Microsoft® Windows
operációs rendszer nem
indul el.

A helyreállító rendszer problémái
Nem sikerült a gyári
alapbeállításokra
visszaállítani a
rendszerpartíciót.

•

Módosítva lett a rendszerpartíció (pl. a partíció mérete vagy a C
meghajtó kapacitása).

•

A számítógép kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
legalább tíz másodpercig a Főkapcsoló gombot. Ha nem válaszol a
számítógép, akkor bontsa a hálózati adapter csatlakozását.

Egyéb problémák
Nem válaszol a
számítógépe.
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Védjegyek

A Lenovo a Lenovo védjegye vagy bejegyzett védjegye Magyarországon, más országokban vagy
mindkettőben.
A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegyei az Egyesült Államokban, más országokban
vagy együttesen.
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