
3AIO IdeaCentre 
ی  هنما کاربررا



بخوناینو اول 

ی  • هنما گارانتیو ایمنی را

ت این از استفاده از قبل  کردهاید:درک و خوانده را زیر موارد که شوید مطمئن میکند، پشتیبانی آن از که محصولی و مستندا

ی اعالمیه و عمومی ایمنی  • انطباقها

ی  • هنما یراه را انداز

ها اگر محدود: و محدود حقوق اخطار  ت اداره  «GSA»قرارداد اساس بر نرمافزار یا داده ی یا مثل تولید استفاده، شود، داده تحویل عمومی خدما ی مشمول آن افشا محدودیتها
GS  52شماره قرارداد در مندرج  50-F53.است
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(2021(ژوئیه اول نسخه 

https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices


تاین درباره  مستندا

3 AIO IdeaCentre 6LTI22

24ADA63 AIO IdeaCentre F0FX

F0G1

ی  • ی  Lenovoکند. تغییر قبلی اطالع بدون است ممکن اسناد محتوا ها ی این جمله از شما رایانه اسناد در مداومی بهبود هنما ی کند. می ایجاد کاربر را آخرین دریافت برا
بروید.//:pcsupport.lenovo.com httpsبه اسناد، 

مدلنام 

F0G6

F0G5

3 AIO IdeaCentre 6ADA22

F0FW

3 AIO IdeaCentre 6CLA72

3 AIO IdeaCentre 6LTI72

(MT)ماشین انواع 

24ALC63 AIO IdeaCentre 

F0G024ITL63 AIO IdeaCentre 

F0FY

2021Lenovo Copyright © III

هنما این  • ی مدل مورد در را هنما این در تصاویر است ممکن شود. می اعمال اند شده فهرست زیر در که  Lenovoمحصول ها برسندنظر به کمی را

ی  نیستاجرا قابل شما کامپیوتر برا

ی  • ت برا ی به انطباق، درباره بیشتر اطالعا ها //:generic_notices docs/pcsupport.lenovo.com/httpsدر عمومی انطباق و ایمنی اطالعیه
کنید.مراجعه 

ت  شمامحصول مدل از متفاو

ی برنامه و ها ویژگی جانبی، لوازم از برخی مدل، به بسته  • ی نرم ها ی افزار نباشنداست ممکن اختیار
است.موجود شما رایانه در 

Microsoft® •  ت ی دوره تغییرا هد.می انجام  Update Windowsطریق از  ®Windowsعامل سیستم در را ویژگی ا د
ت از برخی نتیجه، در  ی شوند. قدیمی است ممکن اسناد این در موجود اطالعا ت آخرین برا کنید.مراجعه مایکروسافت منابع به اطالعا

ی دستورالعمل از برخی است ممکن ها، برنامه و ها عامل سیستم نسخه به بسته  • یرابط ها کاربر



شویدآشنا خود رایانه با  .1فصل 

لمسی*چند نمایش صفحه  .3ترکیبیصوتی جک  .4

ب  .5 ی*ذخیره در ساز

ی دریچه  .1دوربین .2 هواها

اجمالیبررسی 

ت  • .4صفحه در  «USB«مشخصا

ی  * ی مدل برا منتخبها

ب  مرتبطمطال

12021Lenovo Copyright © 



عقب

ت  • .4صفحه در  «USB«مشخصا

ب حالت به ورود حال در رایانه سریع: زدن چشمک  • ب یا خوا است.زمستانی خوا

است.روشن رایانه روشن:  •

.9صفحه در خارجی" نمایشگر یک "اتصال  •

ی  2 هنما  3AIO IdeaCentreکاربر را

است.وصل برق به ابتدا کامپیوتر زدن: چشمک بار سه  •

ت در رایانه زند: می چشمک آرامی به  • ب حال است.خوا

6CLA72

ی درایو از "استفاده  • ی نور ی مدل (برا ب ها .12صفحه در شده)" انتخا

هید.نشان را خود رایانه سیستم وضعیت  د

ب  مرتبطمطال

3 AIO IdeaCentre  ،6ADA2224ALC6، 3 AIO IdeaCentre 24ADA6، 3 AIO IdeaCentre  3وAIO IdeaCentre 

توانشاخص 

ش:  • ش رایانه خامو ت در یا خامو ب حال است.زمستانی خوا

تکانکتور  .5 اترن

پاوردکمه نمایشگر پاور/دکمه  .1

یدرایو خروج دکمه  .7 نور

برقکانکتور  .2

HDMITMخروجی کانکتور  .3 ی  .4 ها  1Gen 3.1 USBکانکتور

ی  .6 ها  2.0USBکانکتور



عقب

برقکانکتور  .2

HDMIخروجی رابط  .3 ی  .4 ها  2Gen 3.1 USBکانکتور

ی  .6 ها تکانکتور  .2.0USB 5کانکتور اترن

پاوردکمه نمایشگر پاور/دکمه  .1

یدرایو خروج دکمه  .7 نور

.9صفحه در خارجی" نمایشگر یک "اتصال  •

ش:  • ش رایانه خامو ت در یا خامو ب حال است.زمستانی خوا

ت  • .4صفحه در  «USB«مشخصا

ب حالت به ورود حال در رایانه سریع: زدن چشمک  • ب یا خوا است.زمستانی خوا

توانشاخص 

مرتبطمطالب 

ت در رایانه زند: می چشمک آرامی به  • ب حال است.خوا

هید. نشان را خود رایانه سیستم وضعیت  است.وصل برق به ابتدا کامپیوتر زدن: چشمک بار سه  •د

3 AIO IdeaCentre  ،6LTI2224ITL6، 3 AIO IdeaCentre  3و AIO IdeaCentre 6LTI72

ی درایو از "استفاده  • ی نور ی مدل (برا ب ها .12صفحه در شده)" انتخا

است.روشن رایانه روشن:  •

3شوید آشنا خود رایانه با  .1فصل 



ت  USBمشخصا

تو ها ویژگی  مشخصا
ی  ت برا بروید.//:psref.lenovo.com httpsبه خود، رایانه دقیق مشخصا

ت  •  ExpressPCIاسال

ت  220چین: اصلی سرزمین  • ت،  ± 22ول هرتز ± 1هرتز  50ول

ی میلی  7ارتفاع اینچی،  2.5دیسک هارد  • اینچی) 0.28)متر

3 AIO IdeaCentre 24ITL6/3 AIO IdeaCentre •  :6LTI72 ت/ 90خودکار ت 120وا وا

حافظه

یدرایو  • نور

ی ویژگی  شبکهها

ی  هده برا ت مشا ت خود، رایانه ریزپردازنده اطالعا ی کادر در را سیستم اطالعا س و کنید تایپ ویندوز جستجو سپ
Enter  هید.فشار را د

3 AIO IdeaCentre •  / 6LTI223 AIO IdeaCentre 24ALC6 / 3 AIO IdeaCentre :6CLA72

ت  • حافظهاسال

تغذیهمنبع 

3 AIO IdeaCentre •  / 6ADA2265 24ADA6: 3 AIO IdeaCentre  ت اتوماتیکوا

ی  هده برا ی ذخیره درایو ظرفیت مشا ی کادر در را دیسک مدیریت خود، رایانه ساز س و کنید تایپ ویندوز جستجو فشار را  Enterسپ
هید. د

اترنتشبکه  •

ت درایو  • M.2جامد حال

ش گستر

ی  هده برا ت مشا ی سخت اطالعا ی کادر در خود، کامپیوتر افزار فشار را  Enterو کرده تایپ را  manager deviceویندوز، جستجو
هید. د

ت  90تطبیقی: ولتاژ موقعیت  • ت،  264تا ول هرتز 50/60ول

(SODIMM)کوچک کلی طرح دوگانه خطی درون حافظه ماژول  4 (DDR4)برابر دو داده سرعت 

ولتاژحسگر تغذیه منبع 

ی ذخیره محل  • درایوساز

ت  • ت درایو اسال M.2جامد حال

ت 90اتوماتیک سنج ولتاژ تغذیه منبع  وا

ریزپردازنده

ی ذخیره درایو ظرفیت توجه:  است.اسمی ظرفیت از کمتر است شده داده نشان سیستم توسط که ساز

ی  تغذیهمنبع با سازگار

ولتاژحسگر تغذیه منبع 

سیمبی شبکه  •

ث* • بلوتو

افزارسخت 

ب سوئیچ با  • ت  90ولتاژ: انتخا ت،  264تا ول هرتز ± 1هرتز  50ول

یذخیره دستگاه  ساز

ی  * ی مدل برا منتخبها

ی از برخی مدل، به بسته توجه:  ها نباشند.دسترس در شما رایانه در است ممکن  USBکانکتور

ی  هنما  3AIO IdeaCentre 4کاربر را

https://psref.lenovo.com


C)(USB-4 Thunderbolt 

 60پیکسل،  :x 1900 VGA 1200به  –-C USBخارجی: نمایشگر به اتصال  •

هرتز

شرح

•

•

•

 2 ×2نسل  3.2

40

 C)(USB-3 Thunderboltکانکتور 

•

1Gen 3.1 1 / Gen 3.2 

-Gen (3.2 C USB.(1کانکتور 

 1Gen 3.2 USBکانکتور 

10

•

ثانیه)بر (گیگابیت داده نرخ 

C USB-–  2160به x 3840 DP:  ،هرتز 60پیکسل

ی دستگاه   ،USBماوس  ،USBکلید صفحه مانند  USBبا سازگار ها
ی ذخیره دستگاه  کنید.وصل را  USBچاپگر یا  USBساز

•

رابطنام 

ی دستگاه  • ت  5خروجی جریان و ولتاژ با را -C® USBبا سازگار ها و ول
کنید.شارژ آمپر  3

C)(USB-3 Thunderbolt 

2Gen 3.1 2 / Gen 3.2 

•

 C)(USB-4 Thunderboltکانکتور 

40

USBدستگاه 

 2Gen 3.2 USBکانکتور 

-Gen (3.2 C USB.(2کانکتور 

20

5

 2.0USBکانکتور 

ی  • ش به کمک برا شوید. متصل -C USBجانبی لوازم به خود، رایانه عملکرد گستر
ی  //:accessories www.lenovo.com/httpsبه -C، USBجانبی لوازم خرید برا

کنید.مراجعه 

USBانتقال نرخ بیانیه 

ی عوامل به بسته  ش قابلیت مانند زیاد ی دستگاه و هاست پرداز ی ویژگی جانبی، ها ی با مرتبط عوامل سایر و فایل ها ی محیط و سیستم پیکربند با واقعی انتقال سرعت عملیاتی، ها
ی از استفاده  ها ت دستگاه این در مختلف  USBکانکتور هد متفاو ی زیر در داده نرخ از کندتر و بود خوا است.شده ذکر مربوطه دستگاه هر برا

5شوید آشنا خود رایانه با  .1فصل 



عملیاتیمحیط 

ی ذخیره  •فارنهایت) درجه  95)گراد سانتی درجه  35تا فارنهایت) درجه  41)گراد سانتی درجه  5از عملکرد:  • نقل:و حمل یا ساز

ی: ذخیره  •متراکم) (غیر  ٪20 - ٪80عملکرد:  • (غیر  ٪10 - ٪90ساز

متراکم)

تدرجه  حرار

نسبیرطوبت 

ی  6 هنما  3AIO IdeaCentreکاربر را

ی  – ی برا ها ی کامپیوتر فارنهایت)درجه  140)سانتیگراد درجه  60تا فارنهایت) درجه  -4)سانتیگراد درجه  20-از یکپارچه: رومیز

ت)  50-)متر  15.2-عملکرد:  • ت)  10000)متر  3048تا فو ی: ذخیره  •فو ساز

ت)  50-)متر  15.2- ت) 40000)متر  12192تا فو فو

ی  – ی برا ها ی کامپیوتر فارنهایت)درجه  140)گراد سانتی درجه  60تا فارنهایت) درجه  -40)گراد سانتی درجه  40-از معمولی: رومیز

ارتفاع



کنیدشروع خود رایانه با  .2فصل 

ی  کارهتمام مانیتور پایه برا

ی  ی برا ت، پیکربند ت تنظیما ی کلما ی کادر در را مربوطه کلید ب را تطابق بهترین و کرده تایپ ویندوز جستجو ی کنید. انتخا ت، کردن سفارشی برا تنظیما
ی دستورالعمل  ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

7

ت شامل زیر جدول  کنید.شروع را ویندوز با کار بالفاصله و بگیرید یاد را اولیه اصول توانید می است. ویندوز پرکاربرد تنظیما

ی کامپیوتر پایه تنظیم  ی مدل (برا انتخابی)ها

کنیدکار ویندوز با 

ت  ی مناسب تنظیم یک هواپیما حال ش و روشن برا ت تمام کردن خامو ممکن است. شما رایانه سیم بی ارتباطا
کنید.روشن را آن هواپیما به شدن سوار هنگام باشد الزم است 

یشبکه  ها

ت  .1جدول  اولیهتنظیما

ی  ی برا ها ی مدل ی کنید. متصل  ®iWFi-شبکه به را خود رایانه میتوانید بیسیم،  LANماژول دارا شبکه نماد رو
س و کنید کلیک ویندوز اعالن ناحیه در  ی را شبکه یک سپ ب اتصال برا کنید.انتخا

ت  هواپیماحال

ی  ی برا ها ی مدل ت کانکتور دارا ت کابل از میتوانید  ،(RJ-45)اترن ی اترن سیمی شبکه به خود رایانه اتصال برا
کنید.استفاده 

کنترلصفحه 

-

ی به  ی وا شویدمتصل فا

هواپیماحالت 

شویدوصل سیم به 

اساس بر جستجو 
ت  یکلما کلید

شبچراغ 

کنترلصفحه  ت  ی راه جمله از ویندوز، تنظیما ی و انداز هده را افزار نرم و افزار سخت پیکربند هید.تغییر یا مشا د

یشبکه  ها

کارکرد

ی است ممکن شما رایانه در سیم بی  LANماژول توجه:  ها ی کند. پشتیبانی را مختلفی استاندارد ها برخی برا کشور
ت طبق است ممکن  802.11axاز استفاده مناطق، یا  شود.غیرفعال محلی مقررا

ش و روشن را آن توانید می که است ویندوز در سوئیچی شب نور شب نور حالت  رنگ شما نمایش صفحه است، روشن که هنگامی کنید. خامو
ی  ی گرم ها هد می نشان را تر هش شده ساطع آبی نور میزان و د را چشم فشار یا چشم خستگی ایجاد احتمال شب، نور کردن فعال یابد. می کا

هش  هد.می کا د

ت توضیحا

ی  یوا فا

ی توجه:  هنمایی برا هش مورد در بیشتر را /fatigue visual-compliance/enبه چشم، فشار یا چشم خستگی کا
us/www.lenovo.com/https:// کنید.مراجعه

2021Lenovo Copyright © 

https://www.lenovo.com/us/en/compliance/visual-fatigue


کنیدکلیک دوبار تا بزنید ضربه سریع دوبار 

ت اگر  ی توانید می است، روشن شب نور حال کنیدتنظیم را رنگ دما شبچراغ 

ویندوزرسانی روز به 

ی  داریدنگه و بزنید ضربه راست کلیک برا

اساس بر جستجو 
ت  یکلما کلید

ی  Update Windowsاز فقط توجه:  کنید.استفاده ها رسانی روز به نصب و دانلود برا
ی رسانی روز به  ت شامل است ممکن دیگر منابع از شده دانلود ها باشد.امنیتی خطرا

ی  تنظیم را رنگ دما
کنید

ی  بزنیدضربه یکبار کلیک یک برا

ت  .1جدول  (ادامه)اولیه تنظیما

هاپنجره 

کارکرد

هارسانی روز به 

ت توضیحا

ی طور به مایکروسافت  ی دورها ها ها و امنیتی بهروزرسانی ی را ویژگی که هنگامی میکند. منتشر ویندوز عامل سیستم برا
هایی است، وصل اینترنت به شما رایانه  ی که بهروزرسانی دانلود خودکار بهطور هستند، اجرا قابل شما ویندوز نسخه برا

ها که هنگامی میشوند.  ی مجدداً را رایانه که میشود خواسته شما از میشوند، دانلود بهروزرسانی این تا کنید راهانداز
ها  ت به توانید می همچنین شوند. نصب بهروزرسانی ی رسانی روز به آیا که کنید بررسی دستی صور ی موجود ها نسخه برا

خیر.یا دارد وجود ویندوز شده نصب 

نمایشصفحه 

ی  بلغزانیدموارد، میان در پیمایش برا

یارتوجه:  یاه هنا ی  Lenovoمنتخب   هی دارا ی و شب نور شدن روشن با ها رایانه این هستند. کم آبی نور گوا رنگ دما
ی  شوند.می تست  48فرض پیش مقدار رو

ت  ی اطالعا هنما ویندوزرا

ی لمسی نمایش صفحه از استفاده  ی مدل (برا انتخابی)ها

ی دستورالعمل اگر  ی ها ی کند، حل را شما مشکل تواند نمی صفحه رو ت دریافت برا ی اطالعا هنما کنید.مراجعه زیر موارد به ویندوز آنالین را

ب از  • کنیدوارد هستید آن دنبال به که را آنچه //:support.microsoft.com. httpsکنید: دیدن  Microsoftپشتیبانی سایت و

ت از برخی توجه:  ی از استفاده هنگام است ممکن حرکا ها نباشند.اجرا قابل خاصی برنامه

جستجونتایج دریافت و جستجو کادر 

Help Get •  یاTips  ی کادر در را س و کنید تایپ ویندوز جستجو هید. فشار را  Enterسپ ب را مطابق نتیجه و کنید تایپ را مشکل شرح شد، باز برنامه وقتی د انتخا
کنید.

ی  هنما  3AIO IdeaCentre 8کاربر را

https://support.microsoft.com


شودباز عمل مرکز تا بکشید راست سمت از را خود انگشت 

ی  بکشیدپایین سمت به را خود انگشت فعلی، برنامه بستن برا

ی  هده برا ی پنجره تمام مشا بکشیدچپ سمت از را خود انگشت باز، ها

ی  بکشیدپایین سمت به را خود انگشت کمی عنوان، نوار نمایش برا بکشید

بزرگنمایی نماییکوچک 

کنیدوصل را خارجی نمایش صفحه یک 

ی  ها هید فشار را  Kو  Windowsکلید س و د ی را سیم بی نمایش صفحه یک سپ ب اتصال برا کنید.انتخا

ی دقت منظم طور به  • ی اختالف از تا کنید کالیبره را انگشت ورود شود.جلوگیر

ش را کامپیوتر لمسی صفحه کردن تمیز از قبل  • کنید.خامو

کنند.می پشتیبانی  ®Miracastاز شما سیم بی نمایشگر و رایانه که شوید مطمئن 

ی جان بی اشیاء یا دار دستکش انگشتان ها، ناخن از  • نکنید.استفاده نمایش صفحه به ورود برا

ت  یو تعمیر نکا نگهدار

ی یا کنید ارائه تا کنید وصل خود رایانه به را مانیتور یا پروژکتور یک  ی فضا ش را خود کار هید.گستر د

ی شی  شود.آن عملکرد در اختالل باعث یا برساند آسیب لمسی پنل به است ممکن که نمایش، صفحه رو
ی شیشه صفحه یک لمسی نمایش صفحه  • ی هیچ دادن قرار و فشار اعمال از است. شده پوشانده پالستیکی فیلم یک با که است ا ی فلز کنیدخوددار

کنیدوصل را سیم بی نمایش صفحه 

ب پنبه تکه یک یا پرز بدون و نرم خشک، پارچه یک از  • ی جاذ ی از غبار و گرد یا انگشت اثر کردن پاک برا ی حالل از کنید. استفاده لمسی نمایش صفحه رو پارچه رو
نکنید.استفاده 

9کنید شروع خود رایانه با  .2فصل 



ی  ت تغییر برا ت نمایش، صفحه تنظیما ی کادر در را نمایش صفحه تنظیما س و کنید تایپ ویندوز جستجو هید.فشار را  Enterسپ د

ت  هیدتغییر را نمایشگر تنظیما د

ی  هنما  3AIO IdeaCentre 10کاربر را



ش را خود کامپیوتر  .3فصل  کنیدکاو

ت طرح یک  .2 کنید.سفارشی خود دلخواه به را قدر

یادداشت:

ی ویژگی  یها کلید

ی  کنید.جستجو را برنامه نام و بروید مایکروسافت فروشگاه به  Vantage، Lenovoنسخه آخرین دانلود برا

ی ویژگی  • ت کامپیوتر مدل به بسته موجود ها است.متفاو

11

هید: قرار  Sleepحالت به را رایانه  • دقیقه 25از بعد د

کنیدپیدا دسترسی  Vantage Lenovoبه 

کنید.جستجو را (آنالین) گارانتی وضعیت  •

ی  ت از رایانه کردن بیدار برا ب، حال ی هر خوا ی را کلید هید.فشار خود کلید صفحه رو د

ی به دسترسی  • هنما ت و کاربر را مفید.مقاال

Vantage Lenovo  س و کنید تایپ جستجو کادر در را هید.فشار را  Enterسپ د

ی  یاربرا یاه هنا ی طرح  STAR® ، ENERGYبا سازگار   یارکه میشود اعمال زمانی زیر انرژ یاه هنا ی شما   ت برا ت در مشخصی زمان مد باشند:بیکار حال

دارید.نگه روز به را خود رایانه تا کنید نصب و دانلود را درایور و عامل سیستم  BIOS، UEFIرسانی روز به  •

ی  ی کادر در را  .plan power 1برق: طرح یک کردن سفارشی یا تغییر برا و کنید تایپ ویندوز جستجو

س  هید.فشار را  Enterسپ د

ت خود رایانه سالمت بر  • ت برابر در را خود رایانه و باشید داشته نظار کنید.ایمن خارجی تهدیدا

Vantage Lenovo  ی مرحله یک حل راه یک شده نصب پیش از ت و ها رسانی روز به با را خود رایانه کند می کمک شما به که است شده سفارشی ا خودکار اصالحا
ت کنید، حفظ  ی سخت تنظیما ی را افزار کنید.دریافت شخصی پشتیبانی و کنید پیکربند

ت و کنید اسکن را خود کامپیوتر افزار سخت  • ی سخت مشکال هید.تشخیص را افزار د

Vantage Lenovo  هد:می امکان شما به د

Vantage Lenovo •  ی ها ی بهروزرسانی ها دورها هد انجام را ویژگی رابط در آنچه با است ممکن ها ویژگی شرح بخشد. بهبود را شما رایانه با شما تجربه تا مید
ی  ت دارد وجود شما واقعی کاربر باشد.متفاو

ش را نمایش صفحه  • دقیقه 10از بعد کنید: خامو

ت و بدانید راحتی به را دستگاه وضعیت  • کنید.سفارشی را دستگاه تنظیما

ت طرح  کنیدتنظیم را قدر

VantageLenovo 

2021Lenovo Copyright © 



ی درایو از استفاده  ی نور ی مدل (برا ب ها شده)انتخا

ی دستگاه به اتصال  ث دارا ی بلوتو ی مدل (برا انتخابی)ها

هاداده انتقال 

ی  .2 ث، دستگاه یک افزودن برا ی بلوتو ی گزینه رو ث ها س و کنید کلیک بلوتو ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

کنیدضبط دیسک یک 

ی درایو در را ضبط قابل دیسک یک  .1 هید.قرار کند می پشتیبانی ضبط از که نور د

ی دستگاه انواع توانید می  ی ها ث دارا ها یا هوشمند گوشی ماوس، کلید، صفحه مانند بلوتو ی کنید. متصل خود رایانه به را بلندگو بودن آمیز موفقیت از اطمینان برا
ی  10فاصله در حداکثر را ها دستگاه اتصال،  ت)  33)متر هید.قرار رایانه از فو د

هید قرار سینی در را دیسک یک  .2 س و بردارید سینی از را دیسک یک یا د برگردانید.درایو به را سینی سپ

ش را کامپیوتر نشد، خارج درایو از سینی خروج، دکمه دادن فشار با اگر توجه:  س، کنید. خامو ی خروج سوراخ در را شده صاف کاغذ گیره یک سپ دکمه مجاور اضطرار
هید. قرار خروج  ی مواقع در فقط د ب از اضطرار ی پرتا کنید.استفاده اضطرار

ی  .1 ث قابلیت کنید. کلیک ویندوز اعالن قسمت در عمل مرکز نماد رو کنید.فعال را بلوتو

ی  هده برا ی، درایور نوع مشا ی کادر در را  managerدستگاه نور س و کنید تایپ ویندوز جستجو هید.فشار را  Enterسپ د

ی فایل سرعت به  ی از استفاده با را خود ها ث فناور ی ویژگی با هایی دستگاه میان در داخلی بلوتو یا دیسک یک توانید می همچنین بگذارید. اشتراک به مشابه ها
ت  ی رسانه کار کنید.نصب داده انتقال برا

کنیدحذف یا نصب را دیسک یک 

ی را خروج دکمه است، روشن رایانه که حالی در  .1 ی درایو رو هید. فشار نور شود.می خارج درایو از سینی د

ی شما رایانه اگر  ی درایو دارا ت است، نور بخوانید.را زیر اطالعا

هید:انجام را زیر موارد از یکی  .2 د

ی درایو نوع  بشناسیدرا خود نور

Player Media Windows •  کنید.باز را

ی  12 هنما  3AIO IdeaCentreکاربر را



ش را خود کامپیوتر  .3فصل  13کنید کاو

Lenovo  ی ی سخت جانبی لوازم تعداد ش به تا دارد ارتقاء و افزار ی قابلیت گستر ها کند. کمک شما رایانه ها ی شامل گزینه ها ی حافظه، ماژول ها دستگاه
ی،  ی ذخیرهساز ها ت ی شبکه، کار ها میشوند.دیگر موارد و ماوس صفحهکلید، برق، آداپتور

ی دستورالعمل  .3 ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ی  • کنید.کلیک دوبار  ISOفایل رو

ی  بروید.//:warrantyupgrade pcsupport.lenovo.com/httpsبه  ،Lenovoاز خرید برا

ی را جانبی لوازم  کنیدخریدار

https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade


ی را  CRU Lenovoدارید، را  CRUنصب قصد اگر  ت کند. می ارسال شما برا ی و  CRUاطالعا ها ارسال شما محصول با همراه تعویض دستورالعمل
ب قطعه شود خواسته شما از است ممکن است. دسترس در  Lenovoدرخواست به بنا زمانی هر در و میشود  شده جایگزین  CRUتوسط که را معیو
ی دستورالعمل  (1)است: نیاز مورد بازگشت که هنگامی برگردانید. است،   CRUبا کانتینر یک و پرداخت، پیش نقل و حمل برچسب یک بازگشت، ها

هد همراه جایگزین  ب  CRU Lenovoاگر  (2)و بود. خوا س روز  (30)سی ظرف را معیو هزینه است ممکن نکند، دریافت جایگزین  CRUدریافت از پ
CRU  ی شود. دریافت شما از جایگزین ت برا /llw_02warranty/www.lenovo.comکنید: مراجعه زیر آدرس در لنوو محدود گارانتی اسناد به کامل، جزئیا

https://

CRUجایگزینی  .4فصل 

ی جمله از است، نشده ذکر باال در که قطعاتی تعویض توجه:   partnerlocationبه شود. انجام  Lenovoمجاز تکنسین یا تعمیرگاه توسط باید داخلی، شارژ قابل باتر
support.lenovo.com/https:// ی بروید ت برا بیشتر.اطالعا

است.شما کامپیوتر  CRUلیست زیر لیست 

ت، این غیر در نکنید. جدا را برق سیم است وصل برق به کامپیوتر وقتی توجه:  باشد.داشته وجود کوتاه اتصال خطر است ممکن صور

ی  • ها URC ت ی: خدما ت سطح با مشتریانی توسط توانند می که قطعاتی به اختیار ی تکنسین دارد. اشاره شوند، جایگزین یا نصب باالتر مهار ش ها ت دیده آموز نیز خدما
ت توانند می  ت تعویض یا نصب خدما ی شده تعیین گارانتی نوع تحت را قطعا ی دستگاه برا هند.ارائه مشتر د

یذخیره درایو  • ساز

15

ب  • یذخیره درایو در ساز

نیازپیش 

ماوس •

ی  ها ی تعویض قابل واحد ی توسط توانند می که هستند قطعاتی  (CRU)مشتر ی شوند. جایگزین یا ارتقا مشتر ها ی  Lenovoکامپیوتر هستند:زیر  CRUانواع دارا

برقآداپتور  •

ی  • ها URC س: سلف ی خود توسط راحتی به توانند می که شود می اطالق قطعاتی به سروی ی تکنسین یا مشتر ت ها ش خدما تعویض یا نصب اضافی هزینه با دیده آموز
شوند.

برقسیم  •

ی  ها URC سسلف سروی

هد.می ارائه  CRUجایگزینی یا حذف نحوه مورد در هایی دستورالعمل بخش این  د

ی شروع، از قبل  ها ی و بخوانید را عمومی انطباق و ایمنی اعالن ها پ را زیر دستورالعمل کنید.چا

کلیدصفحه  •

ببرق آداپتور و برق سیم  متناو

CRUلیست 

CRU  کنیدجایگزین یا حذف را

2021Lenovo Copyright © 
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ی شروع، از قبل  ها ی و بخوانید را عمومی انطباق و ایمنی اعالن ها پ را زیر دستورالعمل کنید.چا

ت، این غیر در نکنید. جدا را برق سیم است وصل برق به کامپیوتر وقتی توجه:  باشد.داشته وجود کوتاه اتصال خطر است ممکن صور

نیازپیش 

آداپتور

ی  16 هنما  3AIO IdeaCentreکاربر را

ش  تعویضرو

ب برق آداپتور  .2 س و کرده جدا رایانه از را متناو کنیدجدا برق از را برق سیم سپ

ش را کامپیوتر  .1 ی کابل و ها دستگاه تمام و کنید خامو بردارید.را متصل ها

ش  تعویضرو

ش را کامپیوتر  .1 ی کابل و ها دستگاه تمام و کنید خامو بردارید.را متصل ها

 AIO IdeaCentre 3و  AIO IdeaCentre 1.  ،6ADA2224ALC6، 3 AIO IdeaCentre 24ADA6، 3 AIO IdeaCentre 3شکل 
6CLA72

AIO IdeaCentre 6LTI72 3و  AIO IdeaCentre 2.  ،6LTI2224ITL6، 3 AIO IdeaCentre 3شکل 

کامپیوترپایه 

https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices


ی فقط را داخلی حافظه درایو  • ی داخلی حافظه درایو کنید. تعویض تعمیر یا ارتقا برا است.نشده طراحی مکرر تعویض یا تغییر برا

نیازپیش 

هید می که هایی داده تمام از پشتیبان نسخه یک داخلی، حافظه درایو تعویض از قبل  • کنید.تهیه دارید نگه خوا

ی شروع، از قبل  ها ی و بخوانید را عمومی انطباق و ایمنی اعالن ها پ را زیر دستورالعمل کنید.چا

س را داخلی حافظه درایو تماس لبه  • ت، این غیر در نکنید. لم شوددریافت است ممکن داخلی حافظه درایو صور

داخلی، حافظه درایو با کار هنگام شود. ها داده دائمی رفتن دست از و آسیب باعث است ممکن نامناسب مدیریت است. حساس داخلی حافظه درایو توجه: 
ی دستورالعمل  کنید:رعایت را زیر ها

ی را کامپیوتر پایه  .3 کنید.نصب کامپیوتر رو

کنید.خارج کامپیوتر از را کامپیوتر پایه  .2

دیده.آسیب 

ش یا ضربه معرض در را داخلی حافظه درایو  • هید. قرار فیزیکی لرز ی را داخلی حافظه درایو ند هید قرار پارچه مانند نرم ماده یک رو ی ضربه تا د را فیزیکی ها
ب  کند.جذ

نکنید.وارد فشار داخلی حافظه درایو به  •

یذخیره درایو  ساز

 17CRUجایگزینی  .4فصل 
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کنید.مراجعه  16صفحه در کامپیوتر" "پایه به بردارید. را کامپیوتر پایه  .1

ی ذخیره درایو  .3 بکشید.بیرون شکاف از را ساز

ی ذخیره درایو  .4 ی ذخیره درایو براکت از را ساز کنید.خارج ساز

ب  .2 ی ذخیره درایو در کنید.باز را ساز

حذفمراحل 

ی  18 هنما  3AIO IdeaCentreکاربر را



ی ذخیره درایو  .6 برگردانید.شکاف سمت به را ساز

ی  هنما  3AIO IdeaCentre 20کاربر را

ی ذخیره درایو  .5 ی را ساز ی ذخیره درایو براکت رو کنید.نصب ساز

ب  .7 ی ذخیره درایو در ببندید.را ساز



کنیدمراجعه //:ht503851 solutions/support.lenovo.com/httpsبه 

پشتیبانیو کمک  .5فصل 

accessibilitywww.lenovo.com/https://

Vantage Lenovo •  یاManagerPC Lenovo 

ب برق آداپتور  .1 ش فورا را کامپیوتر و کرده جدا احتیاط با را متناو کنید.خامو

ی  .3 کنیدکلیک  System Operating  Diagnosticsرو
س و یابی عیب  ی دستورالعمل سپ ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

ی گزینه از  • کنید.استفاده  Lenovoبازیابی ها

باشیم؟داشته دسترسی چگونه 

هد، نمی پاسخ دیگر من کامپیوتر اگر  ی چه د هم.انجام باید کار د

ی شما رایانه اگر کنید. تخلیه را مایع کامپیوتر چرخاندن با نکنید سعی احتیاط:  ی سوراخ دارا در کلید صفحه تخلیه ها
شود.می خارج ها سوراخ از مایع باشد، پایین 

tipswww.lenovo.com/https://• 

ی گزینه از  • کنید.استفاده ویندوز بازیابی ها

ی جدیدترین توانم می کجا از  ها کنم؟دریافت را /BIOS UEFIو دستگاه درایور

ش کامپیوتر تا دارید نگه و داده فشار را پاور دکمه  س شود. خامو ت را کامپیوتر سپ کنید.ریستار

منابع

ی مایعی اگر  کنم؟کار چه ریختم کامپیوتر رو

 HowToCreateLenovoRecoveryبه  .1
support.lenovo.com/ https://.بروید

بروید.//:pcsupport.lenovo.com httpsبه  .1

ی دستورالعمل  .2 ی ها کنید.دنبال را صفحه رو

خودکردن روشن از قبل است خشک مایع تمام که شوید مطمئن تا کنید صبر  .2

ی پارتیشن را خود حافظه درایو چگونه  کنم؟بند

کامپیوتر.

ی رایانه از جریان عبور از سریعتر چه هر  می بیشتر شود، کمتر کوتاه اتصال از ناشی آسیب اینکه احتمال کنید، جلوگیر
شود.

ت و یابی عیب  متداولسواال

ت به را خود رایانه مدل یا کنید شناسایی را خود رایانه  .2 دستی صور
ب  کنید.انتخا

ت  دسترسیاطالعا

ش با است ممکن اگرچه توجه:  هید، دست از را کارتان یا ها داده از برخی رایانه، سریع کردن خامو رایانه ماندن روشن بد
کند.استفاده غیرقابل را شما رایانه است ممکن 

کنیدبازیابی یا ریست را ویندوز 
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ب  • //:support.lenovo.comhttpsدر  Lenovoپشتیبانی سایت و

ت  متداولسواال

یمنابع  خودیار

forums.lenovo.comhttps://• 

ی منابع از  ی زیر خودیار ت کسب برا ت یابی عیب و رایانه مورد در بیشتر اطالعا کنید.استفاده مشکال
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ب به  • //:httpsبروید: مایکروسافت پشتیبانی سایت و

ت از را خود کامپیوتر  • کنید.ایمن خارجی تهدیدا
Vantage Lenovo  س و کنید تایپ جستجو کادر در را فشار را  Enterسپ

هید. د

س، بروید. //:pcsupport.lenovo.com httpsبه  ی سپ ها ی دستورالعمل رو
ی تا کنید دنبال را صفحه  هید که را اسناد کنید.فیلتر میخوا

ی این  • هنما کاربررا

هنمایی دریافت از  • ت یا را کنید.استفاده نکا

تو محصول گارانتی  • خدما

BIOS، UEFI •  ها کنیدنصب و دانلود را عامل سیستم و درایور

ی  • هنما گارانتیو ایمنی را

ت  • تو محصول جزئیا قطعا

ی  • هنما یراه را انداز

هارسانی روز به 

ها  • هانرم و درایور افزار

منابع باشیم؟داشته دسترسی چگونه 

ی به دسترسی  • هنما ت و کاربر را مفید.مقاال

ت و دانش پایگاه  • متداولسواال

ت  محصول:مستندا

ی اعالمیه و عمومی ایمنی  • انطباقها

ی:  Vantage Lenovoاز  ی  •برا ت پیکربند کنید.استفاده دستگاه تنظیما

ت  • ی سخت مشکال هید.تشخیص را افزار د

نظارتیاطالعیه  •

ی حل راه  • تشخیصیها

ی از  • کنید .استفاده  ®Cortanaشخصی دستیار یا  Windowsجستجو

کنید.بررسی را کامپیوتر گارانتی وضعیت  •

ب  ت آخرین با لنوو پشتیبانی سایت و زیر:موارد از پشتیبانی اطالعا

ت  ی اطالعا هنما ویندوزرا

بروید.//:support.lenovo.com httpsبه 

support.microsoft.com.
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ی  ی تلفن شماره از لیستی برا ی لنوو پشتیبانی ها /supportphonelistpcsupport.lenovo.comبروید: زیر آدرس به خود، منطقه یا کشور برا
https://

Lenovoبا تماس از قبل 

لنوومشتریان پشتیبانی مرکز 

بگیریدتماس لنوو با 

ت مدیریت  • هی  -مهندسی تغییرا ت، گا س تغییراتی است ممکن اوقا ت در شما، فروشنده یا  Lenovoباشد. نیاز مورد محصول شدن فروخته از پ مجوز صور
Lenovo،  ت هد.می قرار دسترس در شود می اعمال شما افزار سخت در که را انتخابی  (ECs)مهندسی تغییرا د

ی توانید می گارانتی، دوره طول در  هنمایی دریافت برا بگیرید.تماس لنوو مشتریان پشتیبانی مرکز با را

دارد؟وجود خطا کد یا خطا پیام آیا  •

نسخه؟کدام میکنید؟ استفاده عاملی سیستم چه از شما  •

ی شماره  تلفنها

ت  نیستپوشش تحت خدما

ی سخت مشکل  ی تصمیم و افزار ت مورد در گیر ی الزم اقداما مشکل.رفع برا

ت و عالئم  .1کنید: آماده را زیر موارد  Lenovoبا تماس از قبل  مشکل جزئیا

کنید:یادداشت را 

هد می نشان زیر شکل  کرد.پیدا را خود کامپیوتر سریال شماره و ماشین نوع توان می کجا که د

است،گارانتی تحت لنوو افزار سخت از ناشی مشکل که شود مشخص اگر  -لنوو افزار سخت تعمیر  •
ت پرسنل  ش خدما ی دیده آموز ت اجرا قابل سطح ارائه برا هستند.دسترس در خدما

ب؟یا است مستمر چیه؟ مشکل  • متناو

ت  گارانتیدوره طول در موجود خدما

ت  .2 کنید:ثبت را سیستم اطالعا

بگیرید.تماس لنوو مشتریان پشتیبانی مرکز با توانید می دارید، نیاز کمک به همچنان و کنید اصالح را مشکل اید کرده سعی خودتان اگر 

محصولنام  •

سریالشماره و ماشین نوع  •

ش پرسنل  -مشکل تعیین  • ی دیده آموز هستنددسترس در مشکل تعیین در شما به کمک برا

ی نرم کدام  • ها ی افزار بودند؟اجرا حال در مشکل بروز زمان در کاربرد

ی که قطعاتی از استفاده یا تعویض  • ت یا اند نشده ساخته  Lenovoتوسط یا  Lenovoبرا ضمانتبدون قطعا

چگونه؟است، چنین اگر است؟ تکرار قابل مشکل آیا  •

بگیرید.تماس لنوو بازاریابی نماینده یا لنوو فروشنده با است، نشده ارائه شما منطقه یا کشور شماره اگر است. تغییر قابل قبلی اطالع بدون تلفن شماره توجه: 

افزارنرم مشکل منابع شناسایی  •

23پشتیبانی و کمک  .5فصل 



ت،  • ت، تغییرا ی ارتقاء یا اصالحا ها دستگاهدرایور

ی و نصب  • هابرنامه نگهدار

س بودن دسترس در  س نام و سروی ت منطقه یا کشور به بسته است ممکن سروی باشد.متفاو

ی  • ارتقایا نصب از بخشی عنوان به  BIOS UEFIپیکربند

ی و نصب  • ی سیستم نگهدار (NOS)شبکه عامل ها

ی  ی سخت محصول مورد در که  Lenovoمحدود گارانتی ضوابط و شرایط از اطالع برا ت به شود، می اعمال شما  Lenovoافزار در گارانتی» «اطالعا
ی  هنما کنید.مراجعه خود رایانه همراه به شده ارائه گارانتی و ایمنی را

ی  هنما  3AIO IdeaCentre 24کاربر را

س و گارانتی دوره طول در  ت توانید می آن، از پ ی //:services www.lenovo.com/httpsدر  Lenovoاز را اضافی خدما کنید.خریدار

ت  ی را اضافی خدما کنیدخریدار



یعالئم و ها اعالمیه  .Aضمیمه  تجار

Lenovo  ت .Incمتحده)، (ایاال
درایوتوسعه  8001

Lenovo  هید ارائه شما که اطالعاتی از یک هر از است ممکن ی هر به مید ی هیچ اینکه بدون کند، توزیع را آن یا کند استفاده بداند مناسب که نحو در تعهد
باشد.داشته شما قبال 

ی به نشریه این در ارجاع هرگونه  بسایتها ی فقط لنوو غیر و بسایتها آن تأیید منزله به وجه هیچ به و است شده ارائه سهولت برا ب نیست. و ب آن در موجود مطال سایت و
ب از بخشی ها  ب آن از استفاده و نیست  Lenovoمحصول این مطال شماست.عهده به ها سایت و

Lenovo  ت است ممکن ی برنامه یا اختراعا ی حال در اختراع ثبت ها ت که باشد داشته انتظار هد.می پوشش را سند این در شده داده شرح موضوعا د

ی و عملکرد و نرمافزار رابط  ی پیکربند ی در که سختافزار ها ی دفترچه هنما ی با دقیقاً است ممکن است شده داده توضیح شما رایانه با شده ارائه را ی واقعی پیکربند که رایانها
ی  ی باشد. نداشته مطابقت میکنید خریدار ی برا ت (در مربوطه قرارداد به محصول، پیکربند ی بسته لیست یا وجود) صور ی یا کنید مراجعه محصول بند ش برا با محصول فرو

ت کننده توزیع  هید ارائه شما که اطالعاتی از یک هر از است ممکن  Lenovoکنید. مشور ی هر به مید ی هیچ اینکه بدون کند، توزیع را آن یا کند استفاده بداند مناسب که نحو تعهد
باشد.داشته شما قبال در 

ی اند شده داده توضیح سند این در که محصوالتی  ی برنامه سایر یا کاشت در استفاده برا ی ها افراد مرگ یا آسیب به منجر است ممکن عملکرد نقص که زندگی از حمایت کاربرد
ت است. نشده گرفته نظر در شود  ت بر سند این در موجود اطالعا ی یا مشخصا تها ی لنوو محصول ضمان هد. تغییر را آن یا نمیگذارد تأثیر به نباید سند این در چیز هیچ نمید
ی مالکیت حقوق تحت ضمنی یا صریح غرامت یا مجوز عنوان  ث اشخاص یا  Lenovoمعنو ت تمام کند. عمل ثال ی محیط در سند این در موجود اطالعا آمده دست به خاص ها

ی محیط سایر در آمده دست به نتیجه است. شده ارائه تصویر یک عنوان به و  ت است ممکن عملیاتی ها باشد.متفاو

ی هیچ سند این ارائه  ی مجوز هد. نمی شما به ها پتنت این برا ت به را مجوز درخواست توانید می د کنید:ارسال زیر آدرس به کتبی صور

Lenovoمجوز مدیر توجه: 

هااطالعیه 

LENOVO  همانطور را انتشار این ت، نوع هیچ بدون هست" که " ی به، محدود نه اما جمله، از ضمنی، یا صریح از اعم ضمان تها ی حقوقی، نقض عدم ضمنی ضمان ی، کاال تجار
ی از برخی میکند. ارائه  ها ی از مسئولیت سلب قضایی حوزه تها ت برخی در ضمنی یا صریح ضمان صدق شما مورد در است ممکن بیانیه این بنابراین، نمیدانند، مجاز را معامال
نکند.

Lenovo  ت، است ممکن ت محصوال ی یا خدما ها ها همه در را سند این در بحث مورد ویژگی هد. ارائه کشور ی ند ت برا ت مورد در اطالعا در حاضر حال در که خدماتی و محصوال
ت خود  Lenovoمحلی نماینده با است، موجود شما منطقه  ت یا برنامه محصول، به ارجاع هرگونه کنید. مشور برنامه محصول، آن از فقط که نیست معنا این به  Lenovoخدما

ت یا  ی معادل خدماتی یا برنامه محصول، هر شود. استفاده  Lenovoخدما ی مالکیت حقوق که عملکرد ی به است ممکن کند، نمی نقض را  Lenovoمعنو شود. استفاده آن جا
ت یا برنامه محصول، هر عملکرد تأیید و ارزیابی حال، این با  ی خدما است.کاربر عهده بر دیگر

ت  ت به تغییرا ی دوره صور ت در ا ت این شود. می ایجاد اینجا اطالعا ی نسخه در تغییرا هد گنجانده نشریه جدید ها ی شد. خوا ت ارائه برا ی را حق این  Lenovoبهتر، خدما خود برا
ت که میدارد محفوظ  ی و محصوال ها ی برنامه ی در شرحدادهشده نرمافزار ها هنما دفترچه ی و شما رایانه با همراه را هنما دفترچه محتوا بهبود اضافی، اطالع بدون زمانی هر در را را

کند.اصالح یا و/
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یعالئم  تجار

ی  ت آخرین برا ب با نظر، یا سوال گونه هر یا اطالعا //:pcsupport.lenovo.comhttpsکنید: بازدید آن از یا بگیرید تماس  Lenovoسایت و

LENOVO،  نشانوارهIDEACENTRE، LENOVO،  نشانواره وIDEACENTRE  ی عالئم ی عالئم  Thunderboltو  Optaneهستند.  Lenovoتجار ی شرکت یا  Corporation Intelتجار تابعه ها
ت در آن  ها سایر یا و/متحده ایاال هستند.کشور

ی  26 هنما  3AIO IdeaCentreکاربر را

ی عالئم کورتانا و ویندوز مایکروسافت،  ی گروه تجار ی عالمت یک  HDMIهستند. مایکروسافت شرکتها ت در  LLC Licensing HDMIتجار ها سایر و متحده ایاال و  iWFi-است. کشور
Miracast  ی عالئم ی عالئم سایر هستند.  iWAlliance Fi-شده ثبت تجار  © Lenovo.2021باشد. می مربوطه صاحبان به متعلق تجار

س قرارداد هرگونه جمله از باز، منبع مجوز هیچ تحت و است محفوظ  Lenovoتوسط سند این  ممکن  Lenovoباشد. نمی باشد، محصول این با همراه افزار نرم با همراه است ممکن که لینوک
کند.روز به قبلی اطالع بدون زمانی هر در را سند این است 

ی محیط سایر در آمده دست به نتیجه بنابراین، شد. تعیین شده کنترل محیط یک در اینجا در موجود عملکرد داده گونه هر  ت توجهی قابل طور به است ممکن عملیاتی ها ممکن باشد. متفاو
ها از برخی است  ی ی در اندازهگیر ها ها این که ندارد وجود تضمینی هیچ و باشد شده انجام توسعه سطح سیستم ی ی در اندازهگیر ها از برخی این، بر عالوه باشند. یکسان موجود عمومی سیستم
ی اندازه  ت است ممکن واقعی نتایج است. شده برآورد یابی برون طریق از است ممکن گیر ی داده باید سند این کاربران باشد. متفاو ی ها ی را کاربرد کنند.تأیید خود خاص محیط برا




