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ی  هنما کاربررا

ی   3iSlim IdeaPad 3/Slim IdeaPad 3i/IdeaPad 3/IdeaPadسر
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هنما این  • ی را هستندها دستورالعمل این هستند. ویندوز عامل سیستم اساس بر که است هایی دستورالعمل حاو

ها.مدل 

ت در  ی عامل سیستم از استفاده و نصب صور نیست.اجرا قابل دیگر ها

ت  شمامحصول مدل از متفاو

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

III

Microsoft® •  ت ی دوره تغییرا هد.می انجام  Update Windowsطریق از  ®Windowsعامل سیستم در را ویژگی ا د

هنما این  • ی را ی) برا ها هنما این در تصاویر است ممکن دارد. کاربرد اند، شده فهرست زیر در که  Lenovoمحصول مدل( برسندنظر به کمی را

هنما این  • ی است ممکن را هایی نرم و ها ویژگی جانبی، لوازم مورد در اطالعاتی حاو نیستموجود همه در که باشد افزار

ی دستورالعمل نتیجه، در  ی شوند. قدیمی است ممکن عامل سیستم به مربوط ها ت آخرین برا کنید.مراجعه مایکروسافت منابع به اطالعا

82KQ

82H8

82KS

14ADA63 IdeaPad 

17ITL63 IdeaPad 

مدلنام 

ولتکیلو  82

KR82 

ی  • هنما محتوا ی است. تغییر قابل قبلی اطالع بدون را کنیدمراجعه  //:httpsبه نسخه آخرین دریافت برا
support.lenovo.com.

14ITL63 IdeaPad 

14ALC63 IdeaPad 

KU82 

82KT

15ALC63 IdeaPad 

82H7

15ADA63 IdeaPad 

17ALC63 IdeaPad 

82H9

(MT)ماشین نوع 

17ADA63 IdeaPad 

15ITL63 IdeaPad 

هنمااین درباره  را

2021Lenovo Copyright © 

https://support.lenovo.com
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جلو

12021Lenovo Copyright © 

ی رادیویی امواج دریافت و ارسال  ث.ماژول و محلی) (شبکه داخلی سیم بی شبکه برا بلوتو

هده قابل کامپیوتر بیرون از ها آنتن  • نیستند.مشا

ی  • بگیرید.تصاویر خود چهره از هویت احراز برا

ی آنتن  .6 سیمبی ها

ی  Hello Windowsاز توجه:  ی خود چهره نام ثبت برا کنید.استفاده هویت احراز برا

کنید.ضبط یا ضبط را صدا و صدا 

نمایشصفحه  .5

ی متحرک و ثابت تصاویر  • س، گرفتن برا بگیرید.ویدیویی چت و فیلم ضبط عک

ی ویدئو. و گرافیک متن، نمایش  ها میکنند.پشتیبانی لمسی چند عملکرد از انتخابی مدل

ب نرخ مقادیر توانید می متر)، سانتی  20>)باشد نزدیک کاربر بدن به ها آنتن محل اگر  • در را  (SAR)خاص جذ
ی  هنما ی راه را بیابید.شود، می ارائه شما رایانه همراه که انداز

میکروفون .1

کنید.محافظت خود خصوصی حریم از بهتر تا کند می کمک شما به دوربین پوشش توجه: 

است.استفاده حال در دوربین باشد، روشن چراغ اگر 

دوربین .2

دوربیننور  .4

یادداشت:

دوربینپوشش لغزنده نوار  .3 هید حرکت را لغزنده نوار  کنید.باز یا بپوشانید را دوربین لنز تا د

شویدآشنا خود رایانه با  .1فصل 
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پایه
ی مدل  اینچی: 14ها

ی  * ی مدل برا انتخابیها

ی  2 هنما کاربررا

کند.می پشتیبانی نیز لمسی چند عملکرد از لمسی پد توجه: 
لمسیپد  .4

هید فشار را دکمه  ت در رایانه یا شود روشن رایانه تا د ب حال ی خوان* اثرانگشت گیرد. قرار خوا رو
ی را خود انگشت اثر و کنید نام ثبت است. موجود پاور دکمه  بخوانید.کاربر هویت احراز برا

کلیدصفحه  .3

خوان*اثرانگشت پاور/دکمه  .2

ی همچنین کلید صفحه توجه:  ی دارا ها ی و میانبر کلید ها ی کلید ی عملکرد ت تغییر برا انجام و تنظیما
است.وظایف سریع 

هد.می نشان را انگشت اثر خواننده وضعیت و رایانه برق وضعیت چراغ  د

ها  باشید.داشته تعامل ها برنامه با و کنید وارد را کاراکتر

س  ی تمام و انگشت لم ها هید.انجام را سنتی ماوس یک عملکرد د

ت/چراغ  .1 خوان*اثرانگشت نور قدر
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ی  * ی مدل برا انتخابیها

ی مدل  اینچی: 17و اینچی  15ها

3شوید آشنا خود رایانه با  .1فصل 

لمسیپد  .5

ها  باشید.داشته تعامل ها برنامه با و کنید وارد را کاراکتر

ش/روشن/دکمه  .1 انگشت*اثر خواننده خامو

ی  ی، کلید صفحه کردن غیرفعال یا فعال برا هید.فشار را  Lock Numکلید عدد د

کلیدصفحه  .4

کند.می پشتیبانی نیز لمسی چند عملکرد از لمسی پد توجه: 

هد.می نشان را انگشت اثر خواننده وضعیت و رایانه برق وضعیت چراغ  د

یکلید صفحه  .3 عدد

ت/چراغ  .2 انگشت*اثر خوان چراغ قدر

س  ی تمام و انگشت لم ها هید.انجام را سنتی ماوس یک عملکرد د

ی کلید صفحه باشد، روشن  Lock Numکلید چراغ اگر توجه:  است.استفاده حال در عدد

ی همچنین کلید صفحه توجه:  ی دارا ها ی و میانبر کلید ها ی کلید ی عملکرد ت تغییر برا و تنظیما
است.وظایف سریع انجام 

هید فشار را دکمه  ت در رایانه یا شود روشن رایانه تا د ب حال ی خوان* اثرانگشت گیرد. قرار خوا رو
ی را خود انگشت اثر و کنید نام ثبت است. موجود پاور دکمه  بخوانید.کاربر هویت احراز برا
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کردترک 

ب. برق به متصل جامد: سفید  • ی ظرفیت متناو  ٪91 -٪100باتر

ی مناسب آداپتور یک است ممکن توجه:  ی دستگاه اتصال برا نمی کانکتور این باشد. نیاز مورد خارجی ها
ی تواند  ی دستگاه اتصال برا شود.استفاده خارجی نمایشگر ها

ی مانیتور یا دیجیتال صوتی دستگاه یک به  HDMI™رابط  .4 شوید.وصل  HDتلویزیون مانند سازگار، تصویر

ب برق آداپتور و همراه برق سیم با  شوید.وصل برق به متناو

شارژچراغ  .2

-C®USBکانکتور  .5

Aنوع  (1نسل  USB 3.2)کانکتور  .3

ی میکروفون از جک این توجه:  کنید، می استفاده هدست از اگر کند. نمی پشتیبانی مستقل خارجی ها
ب دوشاخه یک با را یکی  کنید.انتخا

ی میلی  3.5دوشاخه با را هدست یا هدفون  کنید.وصل اینچی)  0.14)متر

ی ذخیره دستگاه  ،USBماوس  ،USBکلید صفحه مانند  ،USBبا سازگار دستگاه یک  چاپگر یا  USBساز
USB  کنید.وصل را

برقکانکتور  .1

ی  • ی ظرفیت است. متصل  acبرق به جامد: کهربا  ٪1 -٪90باتر

ش:  • نیستمتصل  acبرق به خامو

ترکیبیصوتی جک  .6

ی دستگاه  ی ذخیره ها کنید.وصل را خارجی داده یا ساز

ب برق به رایانه آیا که کنید مشخص  خیر.یا است متصل متناو

ی  4 هنما کاربررا
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درست

Novoدکمه  .2

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

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

است.روشن رایانه روشن:  •

 2.0USBکانکتور  .4

ت یک  ت یا  SDکار ی رسانه چند کار ی را  (MMC)ا هید.قرار شکاف در ها داده ذخیره یا انتقال برا د

هید فشار را  Novoدکمه  ی تا د ی ابزار میتوانید منو، از شود. باز  Button Novoمنو  ،BIOSراهانداز
UEFI/ ی ت منو ی صفحه یا بو ها ی گزینه کنید.باز را ویندوز راهانداز

برقچراغ  .1

ت  .3 ت اسال SDکار

ت در رایانه زدن: چشمک  • ب حال است.خوا

5شوید آشنا خود رایانه با  .1فصل 
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پایین
ی مدل  اینچی: 14ها

ی  6 هنما کاربررا

ی مدل  اینچی: 17و اینچی  15ها

بلندگو .1

کند.تولید صدا 

کند.تولید صدا 

بلندگو .1
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تو ها ویژگی  مشخصا

3سلول: تعداد  •

 4.(DDR4)دوگانه خطی درون حافظه و داخلی حافظه ماژول نوع:  •

اینچ) 14)متر میلی  – 355.6

عرض: •

ی:  • ت  100ورود ت –ac 240ول هرتز 60هرتز– ،ac 50ول

 TN)*+ (HDپیکسل  – 1600 × 900

ی  • ها میانبرکلید

نمایشصفحه 

کلیدصفحه 

ت: تعداد  • 1اسال

 Wh38ظرفیت:  •

اینچ) 17)متر میلی  - 431.8

ی مدل  – اینچ) 10.79)متر میلی  274اینچی:  17ها

س نور  • کلید*صفحه زمینه پ

 Wh45ظرفیت:  •

ت درایو نوع:  • جامدحال

(FHD)پیکسل  – 1920 × 1080

ی مدل  - اینچ) 8.49)متر میلی  215.7اینچی:  14ها

(HD)پیکسل  – ۱۳۶۶ × ۷۸۶

ریزپردازنده

 ExpressPCIاتوبوس:  •

ی مدل  – اینچ) 15.71)متر میلی  399اینچی:  17ها

acبرق آداپتور 

اینچ) 0.78)متر میلی  19.9ضخامت:  •

ی  • ها عملکردکلید

حافظه

اندازه: •

ی مدل  - اینچ) 12.76)متر میلی  324.2اینچی:  14ها

ت  20خروجی:  • آمپر ،dc 3.25ول

ی مدل  - اینچ) 9.31)متر میلی  236.5اینچی:  15ها

اینچ) 15)متر میلی  - 381

یبسته  باتر

(DIMM)ماژول 

ابعاد

ی*کلید صفحه  • عدد

عمق: •

نمایشکیفیت  •

2سلول: تعداد  •

ی ذخیره دستگاه  ثانویهساز

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

ی مدل  – اینچ) 14.14)متر میلی  359.2اینچی:  15ها

ت:  • ت 65قدر وا

 M.2(2242/2280)فرم: ضریب  •

7شوید آشنا خود رایانه با  .1فصل 
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ی ثانیه بر گیگابیت  5تا داده انتقال نرخ از پشتیبانی  A Type-1 Gen 3.2 USB –رابط  • 1برا

Gen 3.2 USB 

ی  • ها /BIOSUEFIعبور رمز

دیسکهارد اصلی عبور رمز  –

ثانیه)بر (گیگابیت داده نرخ 

ت  5تا خروجی توان ارائه  –  A*3و ول

کاربرعبور رمز  –

5

ث • بلوتو

1نسل  3.2

HDMIرابط  •

سیمبی شبکه  •

2نسل  3.2

 2.0USBکانکتور  •

ترکیبیصوتی جک  •

ی ویژگی  امنیتیها

هنده اتصال  ت و ها د هااسال

کاربردیسک هارد عبور رمز  –

ی ویژگی  سیمبی ها

ت  • SDخوان کار

USBدستگاه 

ی ثانیه در گیگابیت  5تا داده انتقال سرعت از پشتیبانی  -  1Gen 3.2 USBبرا

مدیرعبور رمز  –

10

-CUSBرابط  •

خوان*اثرانگشت  •

فشار)(بدون ارتفاع حداکثر 

ی  8 هنما کاربررا

ت در  • ت) 8000)متر  2438تا ارتفاعا فو

ی ظرفیت  ی اندازه ها ی محیط در شده گیر ت است ممکن دیگر ها کنید).مراجعه محصول برچسب (به نیست نامی ظرفیت از کمتر اما باشد متفاو

تدرجه  حرار

ی ظرفیت توجه:  ی اندازه خاص آزمایشی محیط یک در که است متوسطی یا معمولی ظرفیت باتر شود.می گیر

ی -C USB*اتصال  ت  5تا انرژ ی را آمپر  1.5و ول ی بسته برا ت  38باتر ب برق به رایانه که هنگامی ساعتی وا کند.می تأمین نیست، متصل متناو

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 سرعت عملیاتی، ها
ی از استفاده با واقعی انتقال  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

ت) 10000)متر  3048 فو

ی  * ی مدل برا انتخابیها

USBانتقال نرخ بیانیه 

عملیاتیمحیط 
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ی در درصد  95تا  8عملکرد:  • ب المپ دما فارنهایت)درجه  73)گراد سانتی درجه  23مرطو

نسبیرطوبت 

ت در  • ت) 8000)متر  2438از باالتر ارتفاعا فو

ی را آن باید است، کار حال در رایانه که هنگامی احتیاط:  هنه پوست با آن پایین قسمت که داد قرار صاف و سخت سطح یک رو شرایط در باشد. نداشته تماس کاربر بر
ی، عملیاتی  ی عاد هایی چنین اما میماند، باقی شده تعریف  IEC 1-62368در که قبولی قابل محدوده در پایین سطح دما در که باشند باال آنقدر میتوانند همچنان دما
ت  س صور ت طوالنی مستقیم تماس از کاربران که شود می توصیه ترتیب، این به شود. . کاربر به آسیب یا ناراحتی باعث زمان، یک در  xxاز بیش مستقیم لم با مد
ی رایانه پایین  کنند.خوددار

ی: ذخیره  • ی در  ٪95تا  ٪5ساز ب المپ دما فارنهایت)درجه  81)سانتیگراد درجه  27مرطو

ی رایانه از برخی توجه:  ی لنوو ها ی دارا ت آن که هنگامی بچرخد. درجه  360تواند می که هستند نمایشگر ی شود، می استفاده لوحی رایانه عنوان به محصوال تمام دما
ت  است.شده تعریف  IEC 1-62368در که است قبولی قابل محدوده در دسترسی قابل قطعا

فارنهایت)درجه  88)سانتیگراد درجه  31.3فشار: بدون شرایط در کار هنگام دما حداکثر  -

9شوید آشنا خود رایانه با  .1فصل 

ی که هنگامی توجه:  ی کنید، می شارژ را باتر باشد.فارنهایت) درجه  50)سانتیگراد درجه  10از کمتر نباید آن دما

فارنهایت)درجه  95تا فارنهایت درجه  41)گراد سانتی درجه  35تا گراد سانتی درجه  5عملکرد:  –

ی: ذخیره  - فارنهایت)درجه  109تا فارنهایت درجه  41)گراد سانتی درجه  43تا گراد سانتی درجه  5ساز

ی بخش با بدن مداوم تماس از  ی خاص گرم ها کنیدخوددار
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کنیدکار ویندوز با 

ت  هواپیماحال

شبچراغ 

ی  Update Windowsاز فقط توجه:  کنید.استفاده ها رسانی روز به نصب و دانلود برا

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

هارسانی روز به 

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

ی شبکه به  ی ها ی وا فا
شویدمتصل 

ویندوزرسانی روز به 

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

-

نمایشصفحه 

اساس بر جستجو 
ت  یکلما کلید

ت  هواپیماحال

هاپنجره 

کارکرد

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

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

ی طور به مایکروسافت  ی دورها ها ها و امنیتی بهروزرسانی ی را ویژگی میکند. منتشر ویندوز عامل سیستم برا
هایی است، وصل اینترنت به شما رایانه که هنگامی  ی که بهروزرسانی هستند، اجرا قابل شما ویندوز نسخه برا
ها که هنگامی میشوند. دانلود خودکار بهطور  را رایانه که میشود خواسته شما از میشوند، دانلود بهروزرسانی
ی مجدداً  ها این تا کنید راهانداز ت به توانید می همچنین شوند. نصب بهروزرسانی به آیا که کنید بررسی دستی صور

ی رسانی روز  ی موجود ها خیر.یا دارد وجود ویندوز شده نصب نسخه برا

ی شبکه به  شویدمتصل سیمی ها

کنترلصفحه 

ی رسانی روز به  ت شامل است ممکن دیگر منابع از شده دانلود ها باشد.امنیتی خطرا

کنترلصفحه 

ی  تنظیم را رنگ دما
کنید

ت توضیحا

ی  یوا فا

شبچراغ 

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

ت  .1جدول  اولیهتنظیما

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

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

2021Lenovo Copyright © 

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

11

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

کنیدشروع خود رایانه با  .2فصل 

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

https://www.lenovo.com/us/en/compliance/visual-fatigue
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ی  ب توانید می منو، از شود. داده نمایش عامل سیستم شروع از قبل تواند می  Button Novoمنو کنیدانتخا

ی گزینه صفحه از توجه:  ی راه ها ب توانید می ویندوز، انداز کنیدانتخا

ی راه ابزار  • کنیدباز را /UEFI BIOSانداز

هده  • ت مشا سیستموضعیت و محصول اطالعا

ی هر  توانید:می آنها از یک هر از استفاده با اند. یافته توسعه لنوو توسط که هستند هایی برنامه آنها دو

ی توجه:  ها ها با است ممکن برنامه ویژگی ی است ممکن و کنند تغییر بهروزرسانی ها ت همه در خاص ویژگی نباشد.دسترس در  Lenovoمحصوال

جستجونتایج دریافت و جستجو کادر 

ی راه بازیابی درایو از استفاده با را خود کامپیوتر  کنیدانداز

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

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

هید.انجام و کرده بررسی را درایور بهروزرسانی میتوانید  Manager، PC Lenovoدر است. موجود  Vantage Lenovoدر فقط ویژگی این توجه:  د

ی منطقه یا کشور به بسته  ی آن در شما رایانه که ا ی قبل از ها برنامه از یکی است ممکن است، شده خریدار ی باشد. شده نصب شما رایانه رو نام آن، کردن باز برا
ی کادر در را آن  ب را مطابق نتیجه و کنید تایپ ویندوز جستجو خودتان را آنها از یکی توانید می است، نشده نصب قبل از ها برنامه از یک هیچ اگر کنید. انتخا

ی  Vantage Lenovoکنید. نصب  است.دسترس در مایکروسافت فروشگاه از رایگان دانلود برا

ی  12 هنما کاربررا

ی  • ب منو ت دستگاه انتخا کنیدباز را بو

ت  • هیدتغییر و مدیریت را دستگاه تنظیما د

ی گزینه صفحه  • ی راه ها کنیدباز را ویندوز انداز

هیدانجام و کرده بررسی را سیستم رسانی روز به  • د

لمسیکلید صفحه 

را خود انگشت اثر 
کنیدثبت 

را چهره تشخیص 
کنیدتنظیم 

ویندوز.اعالن قسمت در  (

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

ی  ی برا ها ی مدل ی را خود انگشت اثر میتوانید خوان، اثرانگشت دارا کنید.ثبت ویندوز سیستم به ورود برا

ی  ی برا ها ی مدل کنید تنظیم را چهره تشخیص میتوانید  Hello، Windowsبا سازگار قرمز مادون دوربین دارا
شوید.سیستم وارد خود چهره با تا 

کارکرد

ت  .2جدول  یتنظیما اختیار

ی گزینه  سیستمبه ورود ها

ی گزینه  سیستمبه ورود ها

اساس بر جستجو 
ت  یکلما کلید

ب را لمسی کلید صفحه نماد  )کنید انتخا

ت توضیحا

ت در لمسی صفحهکلید  ی ایستاده، حال ی ناخواسته تایپ از تا است غیرفعال شما رایانه فیزیکی صفحهکلید تبلت، یا چادر این در شود. جلوگیر
ت در خودکار طور به ویندوز لمسی کلید صفحه حالت، سه  ی به نیاز صور نه،اگر شود. می داده نمایش متن ورود

ت  ی اطالعا هنما ویندوزرا

Vantage Lenovo  وManagerPC Lenovo 

ی  Novoدکمه منو

https://support.microsoft.com
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کنیدریست را خود کامپیوتر 

ی از برخی  ها ها با کلید صفحه کلید پ نماد ها این شوند. می چا ی کلید ها فشار  Fnکلید با ترکیب در یا تنهایی به را آنها توان می و شوند می نامیده میانبر کلید
ت یا کند باز را ها برنامه برخی تا داد  هد. تغییر سرعت به را خاصی تنظیما ی عملکرد د ها هایی با میانبر کلید ی که نماد پ آنها رو می داده نشان است شده چا
شود.

هید.فشار را  Novoدکمه و کرده باز را  LCDصفحه  .2مرحله  د

ی گزینه صفحه  کنیدباز را پیشرفته ها

ش را کامپیوتر  .1مرحله  کنید.خامو

ی  ی برا ها هید فشار را دکمه میتوانید  ،Novoدکمه با لنوو رایانه ی تا د شود.باز  Button Novoمنو

13کنید شروع خود رایانه با  .2فصل 

ت، این غیر در توجه:  ش را کامپیوتر صور هید فشار را پاور دکمه و  Fnکنید. خامو ی تا د شود.باز  Button Novoمنو

باشیدداشته تعامل خود کامپیوتر با 

ی  کنیدباز را  Button Novoمنو

ی  ها کلیدصفحه میانبر کلید

کنید.باصدا صدا/بی را میکروفون 

کنید.قفل را صفحه 

کنید.باز را ویندوز  snippingابزار 

ش روشن/ س نور روشنایی تنظیم یا کردن خامو کلید.صفحه زمینه پ

هش/ سیستم.حجم افزایش کا

کنید.باز را  Calculator Windowsبرنامه 

ی برنامه همه کوچک تصاویر نمایش  باز.ها

ش و روشن را هواپیما حالت  کنید.خامو

بروید.پوشه یا پخش لیست در قبلی رسانه فایل به 

شود.استفاده  Fnکلید با باید میانبر کلید این نکته: 

ت برنامه  کنید.باز را ویندوز تنظیما

ی رسانه فایل به  بروید.پوشه یا پخش لیست در بعد

هش افزایش/ نمایشصفحه روشنایی کا

ی دستگاه  هید.تغییر را نمایشگر ها د

رسانه.پخش توقف یا پخش 

رسانهپخش توقف 

صدا.کردن باصدا صدا/بی 

Manager PC Lenovo Vantage، Lenovo  ی نوار یا کنید.باز را برنامه راهانداز

یکلید عملکرد فور



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

ی  ی، کلید صفحه کردن غیرفعال یا فعال برا هید.فشار را  NumLockکلید عدد د

ی از برخی  ها ها میانبر کلید ی با را کلید ها ی کلید ت گذارند. می اشتراک به  (F12تا  F1)عملکرد از استفاده نحوه که است /BIOS UEFIتنظیم یک میانبر کلید حال
ی  ها ی (یا میانبر کلید ها هد.می تغییر را عملکرد) کلید د

ی توجه:  ها ی کلید ها که فور ی با را کلید ها ی کلید ی کلید حالت تنظیم تأثیر تحت گذارند نمی اشتراک به عملکرد شوند.استفاده  Fnکلید با همیشه باید آنها گیرند. نمی قرار فور

ی  14 هنما کاربررا

ی رایانه از برخی  ی لنوو ها ی کلید صفحه یک دارا ی کلید صفحه هستند. کلید صفحه راست سمت در اختصاصی عدد ها و اعداد سریع کردن وارد برا شود.می استفاده اپراتور

یکلید صفحه  عدد

یکلید حالت تنظیم  فور

ی  ها هید.فشار مستقیماً را میانبر کلید د

ی از استفاده نحوه  ها تابعکلید

ی از یکی و دارید نگه را  Fnکلید  ها فشار را عملکرد کلید
هید. د

ی از استفاده نحوه  ها میانبرکلید

ی از یکی و داشته نگه را  Fnکلید  ها هید.فشار را میانبر کلید معلولد

شدفعال 

ی  ها هید.فشار مستقیماً را عملکرد کلید د

ت  یکلید حال فور
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ی  شارژکنرا باطر

ت  کنیدمدیریت را قدر

ی وضعیت  کنیدبررسی را باتر

پاوردکمه رفتار تنظیم 

تطرح یک  قدر

2021Lenovo Copyright © 

ی  ی وضعیت نماد رو ی درصد تا کنید کلیک باتر ت و شود داده نمایش باقیمانده باتر هید. تغییر برق حال ی وقتی د می داده نمایش هشدار پیام یک است کم باتر
شود.

س  ی از پ ها ت ی کامل ظرفیت محدود، استفاده طوالنی مد ی نباشد. دسترس در شود، شارژ کامالً و نشده تخلیه درصد  20تا که زمانی تا است ممکن باتر برا
ت  کنید.مراجعه  Vantage Lenovoپاور قسمت به بیشتر اطالعا

باشید:داشته توجه 

ی  .2مرحله  ها ب را پاور گزینه س و کنید انتخا ی بر سپ ب رو هد انجام پاور دکمه که آنچه انتخا کنید.کلیک مید

ی وضعیت نماد  ی وضعیت توانید می است. ویندوز اعالن قسمت در یا باتر هده را فعلی برق طرح کنید، بررسی را باتر ت به سرعت به و کنید مشا ی تنظیما باتر
کنید.پیدا دسترسی 

ی  ی، عمر طول افزایش برا ی باتر کند.بهینه شما مصرف میزان اساس بر را خود کامل شارژ ظرفیت است ممکن باتر

ت طرح  ی مجموعه قدر ت از ا ی مصرف در جویی صرفه تنظیما ی میتوانید برق، طرح یک با است. دسترس در عامل سیستم یک توسط که است انرژ ها بیکار زمان
ی را  ی برا ی اجزا ت وارد تا کنید تنظیم مختلف سختافزار ت از برخی و پیشفرض برق طرح شوند. مصرف کم حال ی آن بیحرکتی زمان تنظیما ی برا ها ی مدل رایانها
شدهاند.فهرست زیر در شدهاند نصب ویندوز با قبل از که 

15

ی کادر در را  .Panel Control 1مرحله  س و کنید تایپ ویندوز جستجو هید. فشار را  Enterسپ وکنید باز را پنل کنترل د

ی وقتی  ی است، کم باقیمانده باتر کنید.شارژ  acبرق به رایانه اتصال با را خود باتر

هده  ی با مشا ها کوچک.یا بزرگ نماد

ی شارژ  ی تأثیر تحت نیز باتر ی شده توصیه دمایی محدوده است. آن دما ی شارژ برا  95)سانتیگراد درجه  35و فارنهایت) درجه  50)سانتیگراد درجه  10بین باتر
است.فارنهایت) درجه 

ت در را رایانه پاور دکمه دادن فشار پیشفرض، بهطور  ب حال هد. قرار خوا هید.تغییر ویندوز پنل کنترل در را پاور دکمه رفتار توانید می حال، این با مید د

ی  ی، ظرفیت به شارژ واقعی زمان شود. می شارژ کامل طور به ساعت چهار تا دو حدود در باتر دارد.بستگی کنید می استفاده رایانه از آیا اینکه و فیزیکی محیط باتر

ی  ی، عمر رساندن حداکثر به برا س باتر ی، کامل شارژ از پ شود.تخلیه کمتر یا درصد  94تا باید شود، داده مجدد شارژ اجازه اینکه از قبل باتر

ت است، متصل برق پریز به رایانه که هنگامی  ی شما رایانه اگر هستند. فعال شده فهرست تنظیما ی بسته دارا ت از متفاوتی مجموعه باشد، داخلی باتر تنظیما
ی با رایانه وقتی که است شده تنظیم زمانی مهلت  شود.می اعمال کند، می کار باتر

ت از  ی بخش این اطالعا ی بازده و عملکرد بین تعادل بهترین به دستیابی برا کنید.استفاده انرژ

ی توانید می  ی دما کنید.بررسی  Manager PC Lenovoیا  Vantage Lenovoدر را باتر

ش را خود کامپیوتر  .3فصل  کنیدکاو
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ی راه ابزار  کنیدباز را /BIOS UEFIانداز

ی راه ترتیب  هیدتغییر را انداز د

ت  کنیدتنظیم را عملکرد حال

ی راه ابزار  چیست؟/BIOS UEFIانداز

ت  ی راه ابزار در را تنظیما هیدتغییر /BIOS UEFIانداز د

هیدتغییر را میانبر کلید حالت  د

ی توجه:  ت از رایانه کردن بیدار برا ب، حال ش روشن/دکمه خوا ی کلید هر یا خامو هید.فشار را کلید صفحه رو د

ی توجه:  ت که هایی رایانه برا هید.فشار را  F2 + Fnاست، فعال میانبر کلید حال د

ی به  .2مرحله  بروید. Bootمنو

ی  16 هنما کاربررا

17ADA6 3 IdeaPad  17وALC6)3 IdeaPad 

ی ابزار در میتوانید که عملیاتی و چیست /BIOS UEFIمعرفی به بخش این  هید، انجام آن راهانداز میپردازد.د

ی ترتیب باشد الزم است ممکن  هید تغییر را راهانداز هید اجازه رایانه به تا د ی دستگاه از د کند.کار به شروع شبکه مکان یک یا دیگر

ی راه یا روشن را کامپیوتر  .1مرحله  کنید.مجدد انداز

ت این  ی عملیا است.اجرا قابل شده نصب پیش از ویندوز با هایی رایانه برا

س  .2مرحله  هید.فشار مکررا را  F2رایانه، شدن روشن از پ د

ی راه ابزار  .1مرحله  کنید.باز را /BIOS UEFIانداز

ت در را رایانه  • هید: قرار  Sleepحال دقیقه 10از بعد د

ش را نمایش صفحه  •متعادل فرض: پیش برق طرح  • دقیقه 10از بعد کنید: خامو

BIOS UEFI/ ی برنامه اولین ی راه هنگام که است ا ی /BIOS UEFIشود. می اجرا کامپیوتر انداز ی سخت اجزا ها برنامه سایر و عامل سیستم و کند می اولیه را افزار
ی را  ی است ممکن شما رایانه کند. می بارگذار ی راه برنامه یک دارا ی (راه انداز ت توانید می آن با که باشد ابزار) انداز هید.تغییر را خاصی /BIOS UEFIتنظیما د

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

ی  .3مرحله  ها ی دستورالعمل ها ترتیب تا کنید دنبال را صفحه رو ت اولویت ترتیب تحت را دستگاه هید.تغییر بو د

ی کادر در را  .plan power 1مرحله  س و کنید تایپ ویندوز جستجو هید.فشار را  Enterسپ د

ی، راه ابزار کردن باز بدون توانید می همچنین توجه:  ی راه توالی انداز هید. تغییر موقت طور به را انداز ی د ی راه را کامپیوتر کار، این انجام برا آرم وقتی کنید. انداز
Lenovo  هر هید.فشار مکررا را  F12) + Fn(یا  F12شد، ظا د

س  –  15ALC6،3 IdeaPad 15ADA6، 3 IdeaPad 14ALC6، 3 IdeaPad 14ADA6، 3 (IdeaPadدقیقه  30از پ

ی راه ابزار  .1مرحله  کنید.باز را /BIOS UEFIانداز

س  –  3 IdeaPad(17ITL6و  IdeaPad) 15ITL6، 3 IdeaPad 14ITL6، 3دقیقه  10از پ

ت در تواند می شما کامپیوتر  ی حال ت عملکرد ها ی مصرف و کارایی کند. کار متفاو ت در کامپیوتر انرژ ی حال ت عملکرد مختلف ها فشار را  Q + Fnاست. متفاو
هید  ی در تا د تها ی حال کنید.حرکت مختلف عملکرد

برقطرح کردن سفارشی یا تغییر 
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عبوررمز نوع 

ی  ی راه برنامه شروع برا کنید.وارد را آن باید انداز

کاربردیسک هارد عبور رمز 

شود.تنظیم باید مدیر عبور رمز  ی کاربر عبور رمز از توانید می  ی راه برا راه ابزار انداز
ی  کنید.استفاده انداز

شود.تنظیم باید دیسک هارد اصلی رمز 

خیر

عامل.سیستم 

استفاده

کنیداستفاده کاربر دیسک هارد از توانید می 

خیر

نيازپيش 

مدیرعبور رمز 

ی  کنیدوارد را آن باید شروع برا

ی عبور رمز  ی راه برا عاملسیستم انداز

کاربرعبور رمز 

دیسکهارد اصلی رمز 

ی تمام  • ها ی راه ابزار در شده تنظیم عبور رمز ی نویسه از فقط انداز ی الفبایی ها اند.شده تشکیل عدد

ی راه ابزار  .1مرحله  کنید.باز را /BIOS UEFIانداز

ی راه ابزار  .1مرحله  کنید.باز را /BIOS UEFIانداز

ی  ی از برخی برا ها ی با  Lenovoرایانه ها ی ابزار در میتوان را روشن* همیشه عملکرد روشن، همیشه رابط کرد.غیرفعال یا فعال /BIOS UEFIراهانداز

ی از مختلفی انواع توانید می  ها ی راه ابزار در را عبور رمز کنید.تنظیم /BIOS UEFIانداز

ب را  .Security 2مرحله  هید.فشار را  Enterو   Password Administrator Setکنید انتخا د

ت  .3مرحله  هید.تغییر  Enabledیا  Disabledبه را تنظیما د

ی را سرپرست عبور رمز  ی برا ی راه ابزار به غیرمجاز دسترسی از جلوگیر کنید.می تنظیم /BIOS UEFIانداز

ش را سرپرست عبور رمز اگر توجه:  ت پرسنل کردید، فرامو ی کنند. بازنشانی را شما عبور رمز توانند نمی  Lenovoمجاز خدما رایانه باید سیستم، برد تعویض برا
س یک به را خود  هنده سروی هی ببرید.  Lenovoمجاز د ی هزینه و است الزامی خرید گوا ی ا ت برا ت و قطعا شود.می دریافت خدما

ب را  .USB On Always  Configuration 2مرحله  هید.فشار را  Enterو کنید انتخا د

ت  .3مرحله  هید.تغییر  Enabledیا  Disabledبه را تنظیما د

ب را  .Mode Hotkey  Configuration 2مرحله  هید.فشار را  Enterو کرده انتخا د

ی *مدل  کنند.نمی پشتیبانی روشن همیشه عملکرد از  ALCها

ی راه برنامه اگر  • ی راه کاربر عبور رمز از استفاده با را انداز ت چند توانید می فقط کنید، انداز هید.تغییر را تنظیما د

ب را  .Changes Saving Exit  Exit 4مرحله  کنید.انتخا

ش را خود کامپیوتر  .3فصل  17کنید کاو

یادداشت:

ب را  .Changes Saving Exit  Exit 4مرحله  کنید.انتخا

هایی انواع بخش این  ی ابزار در میتوانید که را گذرواژه ی/(سیستم  BIOSیا یکپارچه) توسعهپذیر میانافزار (رابط  UEFIراهانداز کنید، تنظیم پایه) خروجی ورود
میکند.معرفی 

ی راه ابزار در را عبور رمز  کنیدتنظیم /BIOS UEFIانداز

کنیدتنظیم را مدیر عبور رمز 

کنیدغیرفعال یا فعال را روشن همیشه 

عبوررمز انواع 



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

ی راه ابزار  .1مرحله  کنید.باز سرپرست عبور رمز از استفاده با را /BIOS UEFIانداز

کنید.تنظیم را مدیر عبور رمز باید کنید، تنظیم را کاربر عبور رمز بتوانید اینکه از قبل 

ب را  .Changes Saving Exit  Exit 6مرحله  کنید.انتخا

هید.فشار را  Enterو کنید وارد دوباره را عبور رمز  .4مرحله  د

کند.حذف یا تغییر را مدیر عبور رمز تواند می مدیر فقط 

ب را  .Changes Saving Exit  Exit 5مرحله  کنید.انتخا

ی راه ابزار  .1مرحله  کنید.باز را /BIOS UEFIانداز

ی پیامی میکنید، روشن را رایانه که بار هر باشد، فعال روشن روشن/گذرواژه اگر  هر صفحه رو ی میشود. ظا ی راه برا وارد را کاربر یا مدیر عبور رمز باید رایانه انداز
کنید.

ب را  .Security 2مرحله  هید.فشار را  Enterو   Password User Setکنید انتخا د

ت  .3مرحله  هید.تغییر  Enabledبه را تنظیما د

ی  18 هنما کاربررا

کنید.وارد را فعلی عبور رمز  .3مرحله 

س و کنید وارد را است اعداد و حروف شامل فقط که عبور رمز رشته یک  .3مرحله  هید. فشار را  Enterسپ ت مدیر عبور رمز با باید کاربر عبور رمز د متفاو
باشد.

ب را  .Changes Saving Exit  Exit 4مرحله  کنید.انتخا

ب را  .Security 2مرحله  هید.فشار را  Enterو   Password Administrator Setکنید انتخا د

ب را  .Changes Saving Exit  Exit 5مرحله  کنید.انتخا

س و باشد اعداد و حروف شامل فقط که کنید وارد را عبور رمز رشته یک  .3مرحله  هید فشار را  Enterسپ را  Enterو کرده وارد دوباره را عبور رمز  .4مرحله د

هید.فشار  د

کنید.وارد دوباره را جدید عبور رمز  Password ، New Confirmمتن کادر در  .5مرحله 

ی برنامه مدیر باشد الزم است ممکن  ی کاربر عبور رمز یک راهانداز کند.تنظیم دیگران استفاده برا

ی راه ابزار  .1مرحله  کنید.باز سرپرست عبور رمز از استفاده با را /BIOS UEFIانداز

ب را عبور رمز کنید روشن را  .Security 2 مرحله  هید.فشار را  Enterو کنید انتخا د

کنید.وارد را جدید عبور رمز  Password ، New Enterمتنی کادر در  .4مرحله 

شود.تنظیم قبل از باید مدیر عبور رمز توجه: 

شود.می حذف نیز کاربر عبور رمز کنید، حذف را مدیر عبور رمز اگر 

ی امنیت تا کنید فعال را روشن عبور رمز توانید می است، شده تنظیم سرپرست عبور رمز اگر  کنید.اعمال را بیشتر

ی راه را کامپیوتر که بعد دفعه  ی راه ابزار تا کنید وارد را مدیر عبور رمز باید کنید، می انداز ی باشد، فعال  Password on Powerاگر شود. باز انداز ی راه برا انداز
کنید.وارد را کاربر عبور رمز یا سرپرست عبور رمز باید رایانه 

هید می اگر توجه:  هید.فشار کاراکتر کردن وارد بدون را  Enterمتنی کادر دو هر در کنید، حذف را عبور رمز خوا د

کنیدفعال را روشن عبور رمز 

هید تغییر را مدیر عبور رمز  کنیدحذف یا د

کنیدتنظیم را کاربر عبور رمز 
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دیسکهارد عبور رمز حذف یا تغییر 

کنیدتنظیم را دیسک هارد عبور رمز 

ب را  .Security 2مرحله  هید.فشار را  Enterو   Password Disk Hard Setکنید انتخا د

کنید.حذف یا تغییر را دیسک هارد عبور رمز  .3مرحله 

ب را  .Changes Saving Exit  Exit 4مرحله  کنید.انتخا

ی راه ابزار  .1مرحله  کنید.باز را /BIOS UEFIانداز

ب را  .Security 2مرحله  کنید.انتخا

ش را خود کامپیوتر  .3فصل  19کنید کاو

ی  ب را  Password User Changeکاربر، عبور رمز تغییر برا هید.فشار را  Enterو کرده انتخا د

ی دستورالعمل  .3مرحله  ی ها کنید.تنظیم را کاربر و اصلی عبور رمز تا کنید دنبال را صفحه رو

کرد.حذف جداگانه طور به توان نمی را کاربر دیسک هارد عبور رمز توجه: 

ی راه برنامه اگر توجه:  ی راه کاربر عبور رمز از استفاده با را انداز کنید.تنظیم را سخت دیسک عبور رمز توانید نمی کنید، انداز

ی  ی برا ی به غیرمجاز دسترسی از جلوگیر ها ی ابزار در را سخت دیسک عبور رمز میتوانید خود، داده کنید.تنظیم راهانداز

ب را  .Changes Saving Exit  Exit 4مرحله  کنید.انتخا

ی  ب را  Password Master Changeاصلی، عبور رمز حذف یا تغییر برا هید.فشار را  Enterو کرده انتخا د

شود.می حذف نیز کاربر دیسک هارد عبور رمز کنید، حذف را دیسک هارد اصلی رمز اگر توجه: 

شوند.تنظیم همزمان باید دیسک هارد کاربر و اصلی پسورد نکته: 

هی  ی هزینه و است الزامی خرید گوا ی ا ت برا ت و قطعا شود.می دریافت خدما

ی راه ابزار  .1مرحله  کنید.باز را /BIOS UEFIانداز

ش را دیسک هارد عبور رمز اگر باشید. مراقب بسیار دیسک هارد عبور رمز تنظیم هنگام توجه:  ت پرسنل کنید، فرامو عبور رمز توانند نمی  Lenovoمجاز خدما
ی کنند. بازیابی دیسک هارد از را ها داده یا کنند بازنشانی را شما  ت پرسنل یک نزد را خود رایانه باید سخت دیسک درایو تعویض برا ببرید. Lenovoمجاز خدما

ی را صحیح عبور رمز باید است، شده تنظیم سخت دیسک عبور رمز اگر  ی راه برا کنید.وارد عامل سیستم انداز


