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V14 Lenovo  وV15
ی  هنما کاربررا



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

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

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

III

هنما این  • ی را هادستورالعمل این است.  10ویندوز عامل سیستم بر مبتنی که است هایی دستورالعمل حاو

ت  شمامحصول مدل از متفاو

support.lenovo.com.

ها.مدل 

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

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

IGLV15-Lenovo 

مدلنام 

YA81 

IILV15-Lenovo 

ADAV14-Lenovo 

IKBV15-Lenovo 

81YB

7C28

IWLV15-Lenovo 

AREV14-Lenovo 

3C28

82C5

IGLV14-Lenovo 

(MT)ماشین نوع 

IILV14-Lenovo 

IKBV14-Lenovo 

82C6

سال 81

82DQ

IWLV14-Lenovo 

2C28

81YE

82C4

ADAV15-Lenovo 

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

هنمااین درباره  را

2019Lenovo Copyright © 

https://support.lenovo.com
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جلو

12019Lenovo Copyright © 

دوربیننور  .3

هده قابل کامپیوتر بیرون از ها آنتن توجه:  نیستند.مشا
ث /LANآنتن  .4 سیمبی بلوتو

دوربین .2

ی رادیویی امواج دریافت و ارسال  سیم.بی /Bluetooth LANماژول برا

ی از اگر  ها ی برنامه س و ویدیویی چت عکاسی، از که میکنید استفاده دیگر میکنند، پشتیبانی ویدیویی کنفران
میکند.کار به شروع خودکار بهطور دوربین کنید، فعال برنامه از را دوربین نیاز مورد ویژگی وقتی 

است.استفاده حال در دوربین است، روشن چراغ اگر 

ویدئو.و گرافیک متن، نمایش 

ی بر کلیک با  ی از دوربین رو ت، منو س استار کنید.ضبط فیلم یا بگیرید عک

نمایشصفحه  .5

میکروفون .1 کنید.ضبط یا ضبط را صدا و صدا 

شویدآشنا خود رایانه با  .1فصل 
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ی  2 هنما V15و  V14 Lenovoکاربر را

ی مدل  اینچی 14ها

باال

کلیدصفحه  .2

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

ی  کنید.دفع را داخلی گرما

لمسیپد  .3

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

ی  .1 ها تهویهشیار

س  ی تمام و انگشت لم ها هید.انجام را سنتی ماوس یک عملکرد د
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ی مدل  اینچی 15ها

3شوید آشنا خود رایانه با  .1فصل 

یکلید صفحه  .3 عدد

کلیدصفحه  .2

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

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

ی  کنید.دفع را داخلی گرما

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

ی  .1 ها تهویهشیار

لمسیپد  .4

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

ها .1 بلندگو صدا.پخش 

ی  4 هنما V15و  V14 Lenovoکاربر را
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کردترک 

شارژچراغ  .2

کنید.وصل  acبرق آداپتور به 

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

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

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

 1Gen 3.2 USBکانکتور  .5

برقچراغ  .6

ب برق به متصل سفید:  ت متناو ی (قدر  ٪91 -(٪100باتر

ب برق به متصل کهربایی:  ت متناو ی (قدر (%90تا  %1باتر

هید.نشان را رایانه وضعیت  د

ش:  ب برق به خامو نیستمتصل متناو

ی دستگاه به  ی ها ی دارا شوید.متصل نمایشگر یا تلویزیون مانند  HDMIورود

ت است روشن رایانه جامد): (روشن سفید  ی (قدر  ٪21 -.(٪100باتر

ی است روشن رایانه میزند): (چشمک سفید  درصد). 20تا  1(باتر

HDMITMرابط  .3

هسته سفید  ت در کامپیوتر زن): چشمک (آ ب حال است.خوا

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

acبرق اتصال  .1

 2.0USBکانکتور  .4

5شوید آشنا خود رایانه با  .1فصل 
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درست

ت  ی را  SDکار ی ذخیره یا دسترسی برا کنید.وارد ها داده ساز

ی میلی  3.5قطبی  4دوشاخه با را هدست یا هدفون  ش رایانه از صدا به تا کنید وصل اینچی)  0.14)متر هید.گو د

Novoدکمه  .1

شود.نمی پشتیبانی معمولی میکروفون توجه: 

ت  .3 ت اسال SDکار

ش کامپیوتر وقتی  هید فشار را دکمه این است، خامو ی راه ابزار یا  Recovery Systemتا د وارد یا شود شروع  BIOSانداز
ی  ت منو شوید.بو

صوتیرابط  .2

ی  6 هنما V15و  V14 Lenovoکاربر را



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

تو ها ویژگی  مشخصا
ت است ممکن توجه:  ت از برخی کند. تغییر قبلی اطالع بدون مشخصا ی است ممکن و هستند مدل مختص مشخصا ی که مدلی برا اید کرده خریدار
نشود.اعمال 

7شوید آشنا خود رایانه با  .1فصل 

ی مدل  - اینچ) 9.48)متر میلی  241اینچی:  14ها

IKBV15–IKB، V14–– 

 ®Optane™*Intelحافظه  •

ی مدل  – اینچ) 9.90)متر میلی  251.5اینچی:  15ها

ی  ها ت / –IWL: V15 ۴۵و –IWL V14مدل ت ۶۵وا وا

ی دو داده نرخ  – ی  4 (DDR4)برابر بردرو

نمایشگر:اندازه  •

ابعاد

Wh35 Wh / 30 • 

ی مدل و  -IWL:V15ها

ی مدل  – اینچ) 15.6)متر میلی  396.2اینچی:  15ها

ی مدل  – اینچ) 12.87)متر میلی  327.1اینچی:  14ها

768 x 1366 –  پیکسلHD

ت: • قدر

ی  ی، بهتر عملکرد داشتن برا کنید.وارد را  acآداپتور لطفا باز

ت:  - 1اسال

ی مدل  – ت-IIL: V15 65و -IIL، V14-ARE، V14–ADA، V15-ADA، V14ها وا

عمق: •

ریزپردازنده

ت درایو  •  PCIeM.2جامد حال

دادننمایش 

اینچ) 0.78)متر میلی  19.9تقریباً ضخامت:  •

acبرق آداپتور 

IWL،V14-IKB، V15-IKB، V14–IIL، V15-IIL، V14-ARE، V14-ADA، V15-ADA، V14-• 

ی مدل  - اینچ) 14.0)متر میلی  355.6اینچی:  14ها

سلول • 2

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

حافظه

نمایش:کیفیت  •

ی حافظه ماژول  –  4 (DDR4)(SODIMM)کوچک کلی طرح دوگانه داخلی حافظه ماژول و برد رو

ت  20خروجی:  •  ،A3.25 A / 2.25 dcول

عرض: •

یبسته  باتر

1080 x 1920 –  پیکسلFHD

ی مدل  – اینچ) 14.25)متر میلی  362.2اینچی:  15ها

ی مدل  – ت-IGL: V15 45و -IGL V14ها وا

ی  هده برا ت مشا ی خود، کامپیوتر ریزپردازنده اطالعا س و کرده راست کلیک  Startدکمه رو ی سپ کلیک  Systemرو
کنید.

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

ی مدل  • -IGL:V15و -IGL V14ها
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ی  8 هنما V15و  V14 Lenovoکاربر را

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

تدرجه  حرار

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

ت) 10000)متر  3048 فو

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

ی  * ی مدل برا ب ها شدهانتخا

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

فشار)(بدون ارتفاع حداکثر 

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

عملیاتیمحیط 

USBانتقال نرخ بیانیه 

 2.0USBکانکتور  •

ی ویژگی  سیمبی ها

 2x 1 Gen 3.2 USBکانکتور  •

دوربین •

ت  • ت اسال SDکار

ی  • ها عملکردکلید

ی  • ها استریوبلندگو

1نسل  3.2

کلیدصفحه 

عبورکلمه  •

ثانیه)بر (گیگابیت داده نرخ 

سیمبی شبکه  •

صوتیرابط  •

10

HDMIرابط  •

میکروفون •

USBدستگاه 

2نسل  3.2

Novoدکمه  •

ردیفیشش کلید صفحه  •

هنده اتصال  ت و ها د هااسال

 2 ×2نسل  3.2

ی ویژگی  امنیتیها

ی*کلید صفحه  • عدد

دیگران

acبرق اتصال  •

ث • بلوتو

5

20
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ی که هنگامی توجه:  ی کنید، می شارژ را باتر باشد.فارنهایت) درجه  50)سانتیگراد درجه  10از کمتر نباید آن دما

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

نسبیرطوبت 

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

ی در  ٪95تا  ٪8عملکرد:  • ب المپ دما  •فارنهایت) درجه  73)سانتیگراد درجه  23مرطو

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

9شوید آشنا خود رایانه با  .1فصل 
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ب  ی حسا محلیها

ب  ی حسا مایکروسافتها

ب کردن اضافه  ی حسا ی ها اضافیکاربر

ب بین  کنیدسوئیچ مایکروسافت و محلی حسا

ت  ویندوزاکان

کنیدشروع  10ویندوز با 

2019Lenovo Copyright © 

ی کنید. شروع را آن با کار بالفاصله و بیاموزید را  10ویندوز اولیه اصول  ت برا ت به  ،10ویندوز مورد در بیشتر اطالعا ی اطالعا هنما کنید.مراجعه ویندوز را

ت  • ی همگام توان می را تنظیما ب از اگر کرد. ساز ی خود مایکروسافت حسا کنیدمی استفاده فعال ویندوز چندین به ورود برا

هید اگر  ب یک از استفاده به میخوا ی برگردید، محلی حسا ت و کرده باز را  Startمنو ها  تنظیما ب ب یک با  حسا ب را شوید وارد محلی حسا کنید.انتخا

ت از برخی  ی همگام ها دستگاه بین توان می را ویندوز تنظیما کرد.ساز

ی  ب یک حداقل باید ویندوز عامل سیستم از استفاده برا ی حسا ب یک تواند می این کنید. ایجاد کاربر ب یک یا محلی حسا باشد.مایکروسافت حسا

ب  ی حسا ب تا باشد  "Administrator"نوع از باید شما کاربر ی حسا ی ها شود.اضافه ویندوز به اضافی کاربر

ب یک از اگر  ی محلی حسا ی به توانید می کنید، می استفاده  10ویندوز به ورود برا ب از آن جا کنید.استفاده مایکروسافت حسا

هید اگر  ی با را خود رایانه میخوا ی بگذارید، اشتراک به کاربران سایر یا خانواده اعضا ها ب ی حسا ی کاربر کنید.اضافه بیشتر

ی  .1مرحله  ت و کنید باز را  Startمنو ب  تنظیما ب را کاربران سایر و خانواده  ها حسا کنید.انتخا

ب یک  ی بر محلی حسا ی خاص دستگاه یک رو ی شود می توصیه شود. استفاده دستگاه آن در تواند می فقط و شود می ایجاد ویندوز دارا ی برا دسترسی از جلوگیر
ی دستگاه، به غیرمجاز  ب هر برا کنید.تعیین عبور رمز محلی حسا

ی  .1مرحله  ب را  Accounts  Settingsو کرده باز را  Startمنو کنید.انتخا

ی به  .2مرحله  ب را  Microsoft account a with in Signآن جا کنید.انتخا

ب  ب یک مایکروسافت حسا ی حسا ی آن از که است کاربر ت و افزار نرم به ورود برا ی از اگر کنید. می استفاده مایکروسافت خدما ها س مانند مایکروسافت سروی
365 Office Live، Xbox Outlook.com، OneDrive،  وSkype  ت به توانید می ندارید، را آن اگر باشید. داشته یکی قبل از است ممکن میکنید، استفاده صور

بسازید.یکی رایگان 

ی شخص افزودن  .2مرحله  ب را شخصی رایانه این به دیگر کنید.انتخا

ب یک قبل از اگر  .3مرحله  ب نام دارید، مایکروسافت حسا ی را عبور رمز و حسا کنید.وارد ورود برا

ب از استفاده  ی حسا دارد:اصلی مزیت دو مایکروسافت کاربر

ت، این غیر در  ی صور ب یک ایجاد برا ی حسا ب را  one Createمایکروسافت ، جدید کاربر کنید.انتخا

11

ی اولین توجه:  ب از که بار باشد.داشته دسترسی اینترنت به باید دستگاه کنید، می استفاده دستگاه آن در مایکروسافت حسا

ب از اگر شوید. وارد بار یک فقط  • ی مایکروسافت حسا ی میکنید، استفاده  10ویندوز به ورود برا سایر و  ،Outlook.com Skype، OneDriveاز استفاده برا
ی  ها س ی مایکروسافت سروی ندارید.مجدد ورود به نیاز

کنیدشروع خود رایانه با  .2فصل 
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ی توجه:  ی افزودن برا ب با باید خانواده، اعضا شوید.وارد مایکروسافت حسا

ی نام  .3مرحله  ب عبور رمز و کاربر ی حسا کنید.تنظیم را کاربر

ی  هنما V15و  V14 Lenovo 12کاربر را



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

13کنید شروع خود رایانه با  .2فصل 

ی فرض پیش پوشه یک کنید، باز را  Documentsپوشه  ی فایل ذخیره برا دریافتی.ها

ی فرض پیش پوشه یک کنید، باز را  Picturesپوشه  دریافتی.تصاویر ذخیره برا

ت .5 قدر

یوضعیت نماد  .10 باتر

تدکمه  .6 استار

ت  کنید.باز را تنظیما

ب و رایانه از را جستجو نتایج و کنید وارد جستجو کادر در را هستید آن دنبال به که را آنچه  کنید.دریافت خود و

هید. نمایش را شبکه وضعیت و شوید متصل دسترس در سیم بی شبکه یک به  سیمی شبکه یک به که هنگامی د
کند.می تغییر به نماد شوید، می متصل 

ها.ویژگی از برخی به سریع دسترسی ارائه و ها برنامه از ها اعالن آخرین نمایش 

ی  .7 ویندوزجستجو

ش، را کامپیوتر  ی راه خامو ت در یا مجدد انداز ب حال هید.قرار خوا د

شبکهنماد  .11

اقداممرکز  .12

ی  کنید.باز را  Startمنو

ی برنامه همه نمایش  آنها.بین جابجایی و شده باز ها

ب .1 حسا

اسناد .2

ها.ویژگی از برخی وضعیت و ها اعالن نمایش 

ت تغییر و برق وضعیت نمایش  ی تنظیما برق.یا باتر

تصاویر .3

ViewTask 8. 

ویندوزاعالن ناحیه  .9

ت  ب تنظیما هید، تغییر را حسا ب از یا کنید قفل را رایانه د ی حسا شوید.خارج جار

ت .4 تنظیما

ی  • کنید.کلیک  Startدکمه رو

ی  • ب را  Panel Control  System Windowsو کرده باز را  Startمنو کنید.انتخا

ی کلید  • ی را ویندوز لوگو هید.فشار کلید صفحه رو د

ی  کنیدباز را  Startمنو

کنیدباز را پنل کنترل 

ی از  • کنید.استفاده ویندوز جستجو

پ  ویندوزدسکتا
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ی  14 هنما V15و  V14 Lenovoکاربر را

Vantage Lenovo  وManagerPC Lenovo 

شویدمتصل ها شبکه به 

ی شبکه به  ی ها ی وا شویدمتصل فا

ت  ش و روشن را هواپیما حال کنیدخامو

ش را  iWFi-شبکه  کنیدفرامو

ی  .1مرحله  کنید.کلیک ویندوز اعالن ناحیه در عمل مرکز نماد رو

ی از  • کنید.استفاده ویندوز جستجو

کنید.دانلود مایکروسافت فروشگاه از را آن توانید می است، نشده نصب پیش از  Vantage Lenovoاگر توجه: 

ی  .2مرحله  ت نماد رو ش یا روشن را آن تا کنید کلیک هواپیما حال کنید.خامو

Windows  ی از فهرستی ها ها به که را  iWFi-شبکه ت سایر و عبور رمز همراه به شدهاید، متصل آن در شما کامپیوتر که زمانی کار، این انجام با میکند. ذخیره تنظیما
ی شبکه محدوده  ی است، کرده تغییر شبکه عبور رمز اگر حال، این با شود. می متصل خودکار طور به باشد، شده متصل قبال که ا شبکه باید جدید، عبور رمز کردن وارد برا

ش را  کنید.فرامو

شوید.متصل دنیا به سیم بی یا سیمی شبکه یک طریق از کند می کمک شما به شما رایانه 

Vantage Lenovo  وManager PC Lenovo  هایی نرم توانید:می افزار نرم از استفاده با اند. یافته توسعه  Lenovoتوسط که هستند افزار

ب را  Internet & Network  Settings  Start 1. -iWFi مرحله  کنید.انتخا

ی  .2مرحله  ی شبکه مدیریت رو کنید.کلیک شده شناخته ها

هده  • ت مشا محصولاطالعا

ی  .3مرحله  ی و کنید کلیک شبکه نام رو کنید.کلیک  Forgetرو

ت  • هده را پشتیبانی و گارانتی اطالعا کنیدمشا

ی شما رایانه اگر  ی شبکه به را خود رایانه توانید می است، سیم بی آداپتور دارا کنید.متصل  iWFi-ها

ی  .1مرحله  ی شبکه از لیستی کنید. کلیک ویندوز اعالن ناحیه در شبکه نماد رو شود.می داده نمایش نزدیک ها

ت  • هیدتغییر را افزار سخت تنظیما د

ت و کنید اجرا را افزار سخت اسکن  • هیدتشخیص را مشکال د

ی شبکه اگر توجه:  ت که کنید بررسی شود، نمی داده نمایش ا نیست.روشن هواپیما حال

ها ویندوز،  • کنیدروز به را /BIOS UEFIو درایور

کنیدباز را برنامه یک 

ب را شبکه یک  .2مرحله  ی و کنید انتخا ت در کنید. کلیک  Connectرو هید.ارائه را امنیتی کلید درخواست، صور د

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

شود.می مدیریت شبکه مدیر توسط معموال شبکه کلید توجه: 

ی  • ی برنامه و کنید باز را  Startمنو هید می که را ا ب کنید باز خوا کنید.انتخا

Vantage Lenovo  یاManager PC  ی قبل از است ممکن ی باشد. شده نصب شما رایانه رو ی در را افزار نرم نام آن، کردن باز برا نتیجه و کرده وارد ویندوز جستجو
ب را مطابق  کنید.انتخا
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ت  یکلید حال فور

ی  ها کلیدصفحه میانبر کلید

باشیدداشته تعامل خود کامپیوتر با 

15کنید شروع خود رایانه با  .2فصل 

شدفعال 

ش و روشن را هواپیما حالت  کنید.خامو

یکپارچهدوربین کردن غیرفعال فعال/

یکلید  فور

کنید.قفل را صفحه 

یکلید حالت تنظیم  فور

معلول

ی دستگاه  هیدتغییر را نمایشگر ها د

تابع

ی از استفاده نحوه  ها میانبرکلید

ی  ها هید.فشار مستقیماً را میانبر کلید د

ی از استفاده نحوه  ها تابعکلید

صدا.کردن باصدا صدا/بی 

هش افزایش/ نمایشصفحه روشنایی کا

هش/ سیستم.حجم افزایش کا

میکروفون.کردن باصدا بیصدا/

رسانه.پخش توقف یا پخش 

ی  ها هید.فشار مستقیماً را عملکرد کلید د

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

ت  ب صفحا ی دوباره را و کنید.تازه را صفحه یا کنید بارگیر

بروید.پوشه یا پخش لیست در قبلی رسانه فایل به 

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

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

پدتاچ کردن غیرفعال فعال/

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

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

ت نماد توانید نمی اگر توجه:  ی کنید، پیدا را هواپیما حال کنید .کلیک  Expandرو

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
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ی  ی دما کنیدبررسی را باتر

پاوردکمه رفتار تنظیم 

ی وضعیت  کنیدبررسی را باتر

ت  کنیدمدیریت را قدر

ت طرح یک  هید تغییر را قدر کنیدایجاد یا د

ی  شارژکنرا باطر

ش را خود کامپیوتر  .3فصل  کنیدکاو

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

ب را  .Options Power 2مرحله  ب  کنید انتخا ی چه پاور دکمه کنید انتخا هد.می انجام کار د

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

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 تنظیما
ی  کنید.پیدا دسترسی باتر

کنید.باز را  .Vantage Lenovo 1مرحله 

ی مجموعه برق طرح  ت از ا ت طرح یک توانید می شما است. برق مصرف در جویی صرفه تنظیما ب را شده تعریف پیش از قدر ی برنامه توانید می یا کنید انتخا ایجاد را خود ها
کنید.

ی  .2مرحله  ت رو کنید.کلیک پاور  افزار سخت تنظیما

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

ی  .1مرحله  ی وضعیت نماد رو کنید.راست کلیک ویندوز اعالن ناحیه در باتر

ب را  .Options Power 2مرحله  ت تغییر  کنید انتخا طرح.تنظیما

س و کنید پیدا را  Status Powerقسمت  .3مرحله  ی سپ ی تا کنید کلیک  Details Showرو ی دما هده را باتر کنید.مشا

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

ب را  Battery  hardware Systemمیکنید، استفاده  Manager PC Lenovoاز اگر توجه:  کنید.انتخا

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

17

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  .1مرحله  ی وضعیت نماد رو کنید.راست کلیک ویندوز اعالن ناحیه در باتر

ی توجه:  ی، عمر طول رساندن حداکثر به برا ت اگر باتر ی مجدد شارژ به شروع رایانه باشد،  ٪95از بیشتر باقیمانده قدر کند.نمی باتر
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ت  ی راه ابزار در را تنظیما هیدتغییر /BIOS UEFIانداز د

ی راه ابزار  چیست؟/BIOS UEFIانداز

ی راه ابزار  کنیدباز را /BIOS UEFIانداز

ت  هیدتغییر را میانبر کلید حال د

ی راه ترتیب  هیدتغییر را انداز د

کنیدغیرفعال یا فعال را روشن همیشه 

ی به  .2مرحله  بروید. Bootمنو

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

ی  یار Lenovoاز برخی برا یاه هنا ی با   ها ی ابزار در میتوان را روشن همیشه عملکرد روشن، همیشه رابط کرد.غیرفعال یا فعال /BIOS UEFIراهانداز

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

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

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

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

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

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

ی که هنگامی  .2مرحله  ی  Lenovoلوگو هر صفحه رو هید.فشار مکررا را  F2شد، ظا د

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

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

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

ی قبل از اگر توجه:  کنید.غیرفعال یا فعال  Manager PC Lenovoیا  Vantage Lenovoدر را روشن همیشه میتوانید باشد، شده نصب شما رایانه رو

ت  .3مرحله  هید.تغییر  Enabledیا  Disabledبه را تنظیما 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

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

ی  هنما V15و  V14 Lenovo 18کاربر را

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

ی ابزار در میتوانید که عملیاتی و چیست /BIOS UEFIمعرفی به بخش این  هید، انجام آن راهانداز میپردازد.د
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ش را خود کامپیوتر  .3فصل  19کنید کاو

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

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

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

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

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

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 

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

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

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 ی و است الزامی خرید مدرک ارائه ببرید.  Lenovoمجاز د ت برا ت و قطعا ی هزینه خدما شود.می دریافت ا

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

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

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

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

کنید.وارد را فعلی عبور رمز  .3مرحله 

س و کنید وارد را است اعداد و حروف شامل فقط که عبور رمز رشته یک  .3مرحله  هیدفشار را  Enterسپ د

یادداشت:

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

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  ها ی راه ابزار در را عبور رمز کنیدتنظیم /BIOS UEFIانداز

عبوررمز انواع 

کنیدتنظیم را مدیر عبور رمز 

هید تغییر را مدیر عبور رمز  کنیدحذف یا د

ی  ی راه برا کنید.وارد را آن باید عامل سیستم انداز

شود.تنظیم باید دیسک هارد اصلی عبور رمز 

عبوررمز نوع 

ی  ی راه برا هارد عبور رمز از توانید می عامل سیستم انداز
کنید.استفاده کاربر دیسک 

کاربرعبور رمز 

مدیرعبور رمز 

نیازپیش 

شود.تنظیم باید مدیر عبور رمز 

خیر

دیسکهارد اصلی رمز 

استفاده

خیر

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

کاربردیسک هارد عبور رمز 

ی کاربر عبور رمز از توانید می  ی راه برا ی راه ابزار انداز انداز
کنید.استفاده 



Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r

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

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

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

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

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

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

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

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

ی  هنما V15و  V14 Lenovo 20کاربر را

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 به را خود رایانه باید دیسک، هارد تعویض برا ببرید. Lenovoمجاز خدما

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

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

ی و است الزامی خرید مدرک ارائه  ت برا ت و قطعا ی هزینه خدما شود.می دریافت ا

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

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

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

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

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

شود.تنظیم قبل از باید مدیر عبور رمز توجه: 

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

ت  .3مرحله  هید.تغییر  Enabledبه را تنظیما د

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.

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

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

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 پیام یک 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.

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

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

کنیدتنظیم را کاربر عبور رمز 

کنیدفعال را روشن عبور رمز 

کنیدتنظیم را دیسک هارد عبور رمز 
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ش را خود رایانه  .3فصل  21کنید کاو

ی گزینه  10ویندوز بازیابی ها

کنیدحذف یا تغییر را دیسک هارد عبور رمز 

کنیدبازیابی یا ریست را ویندوز 

ویندوزسیستم بازیابی 

گزینه

ی بازیابی درایو یک از  کنید.استفاده خود رایانه مجدد تنظیم یا بازیابی برا

ت دانید نمی و کند نمی کار خوبی به شما کامپیوتر  چیست.مشکل این عل

کنیدریست را خود کامپیوتر 

ی راه درستی به تواند نمی ویندوز  شود.انداز

س  ها، نصب از پ ها برنامه ها، یا درایور نمیکند.کار خوبی به شما رایانه بهروزرسانی

مسئله

هید می شما  هدا یا بازیافت را خود رایانه خوا کنید.ا

سیستم.بازیابی نقطه یک به بازیابی 

کنیدریست را خود کامپیوتر 

ت که (زمانی خودکار طور به  • ی فایل تغییرا هد)می تشخیص را ویندوز سیستم ها د

ی گزینه بخش این  ی دستورالعمل که کنید حاصل اطمینان کند. می معرفی را  10ویندوز بازیابی ها ی بازیابی ها کنید.دنبال و کرده مطالعه را صفحه رو

ب را  .Security 2مرحله  کنید.انتخا

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

ی است ممکن توجه:  ها ی شوند. حذف بازیابی فرآیند طول در شما رایانه داده ی برا هید می که هایی داده تمام از پشتیبان نسخه یک ها، داده رفتن دست از از جلوگیر نگه خوا
کنید.تهیه دارید 

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

ت (در منظم زمانی فواصل در  • کاربر)توسط تنظیم صور

ت به (اگر زمان هر در  • شود)شروع کاربر توسط دستی صور

ی گزینه چندین  10ویندوز  هد. می قرار شما اختیار در رایانه مجدد تنظیم یا بازیابی برا ت در کند می کمک شما به زیر جدول د کدام بگیرید تصمیم ویندوز با مشکل داشتن صور
ب را گزینه  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: 

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

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

Restore System  ی ت ابزار این است. شده گنجانده  10ویندوز در که است ابزار ی فایل تغییرا بازیابی نقطه عنوان به را سیستم وضعیت و کند می کنترل را ویندوز سیستم ها
س شما کامپیوتر اگر کند. می ذخیره  ها ها، برنامه نصب از پ برگردانید.قبلی بازیابی نقطه به را خود سیستم توانید می کند، نمی کار خوبی به ها رسانی روز به یا درایور

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

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

ی داده برگردانید، قبلی بازیابی نقطه به را خود سیستم اگر توجه:  گیرند.نمی قرار تأثیر تحت شخصی ها

Restore System  کند:می ایجاد را بازیابی نقاط
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کنیدریست را ویندوز 

کنیدایجاد بازیابی درایو یک 

ی  Restore System Windowsاز زمان هر در توانید می شما  کنید.استفاده بازیابی نقطه یک ایجاد برا

ی کادر در  .1مرحله  ب را مطابق نتیجه و کرده وارد را  ،point restore a Create 10ویندوز جستجو کنید.انتخا

ت:  ی اکثر نکا ها ی شما رایانه اگر کنند. می استفاده -A Typeکانکتور از  USBدرایو دارید:گزینه دو نیست،  Aنوع  USBکانکتور دارا

کنید.بازنشانی را آن توانید می شود، نمی اجرا خوبی به معمول طبق ویندوز اگر 

ب را  Protection Systemتب  .2مرحله  س و کرده انتخا ب را  Createسپ کنید.انتخا

ی  .1مرحله  س و کنید باز را  Startمنو ب را  Recovery  Security & Update  Settingsسپ کنید.انتخا

کنیداستفاده یا -C Typeکانکتور با  USBدرایو یک  •

کنیداستفاده آن از و بخرید را -A Typeبه  C Type-USBآداپتور  •

ی  PC، this Resetقسمت در  .2مرحله  کنید.کلیک  start Getرو

ی باید سیستم حفاظت کنید، ایجاد بازیابی نقاط بتوانید اینکه از قبل توجه:  ب را درایو یک باشد. روشن درایو)  Cحرف با (معموالً سیستم درایو برا کنید انتخا
س و  ی سپ ی را پیکربند ب سیستم حفاظت کردن غیرفعال یا روشن برا کنید.انتخا

ی کادر در  .1مرحله  ب را مطابق نتیجه و کرده وارد را  ،drive recovery a Create 10ویندوز جستجو کنید.انتخا

ی که شوید مطمئن  .2مرحله  ی از پشتیبانگیر ها ب بازیابی درایو در سیستم فایل س و است شده انتخا ب را  Nextسپ کنید.انتخا

ب را  Everything Removeیا  files my Keepگزینه  .3مرحله  کنید.انتخا

ی کادر در  .1مرحله  ب را مطابق نتیجه و کرده وارد را  ،Recovery 10ویندوز جستجو کنید.انتخا

ب را  .Next  Restore System Open 2مرحله  کنید.انتخا

ب از قبل توجه:  ت از چیز همه حذف انتخا کنید.تهیه پشتیبان نسخه شخصی اطالعا

ب را آن کنید، وصل خود رایانه به را  USBدرایو یک  .3مرحله  س و کنید انتخا ب را  Create  Nextسپ کنید.انتخا

ی دستورالعمل  .4مرحله  ی ها ی را صفحه رو کنید.دنبال بازنشانی فرآیند تکمیل برا

ب را بازیابی نقطه یک  .3مرحله  س و کنید انتخا ب را  Finish  Nextسپ کنید.انتخا

ی توجه:  ی باید سیستم حفاظت کند، ایجاد بازیابی نقاط  Restore Systemاینکه برا باشد.روشن سیستم درایو برا

ی فایل توجه:  ی قبلی ها هند حذف درایو رو ی از استفاده از قبل شد. خوا ها ی شخصی فایل ها از بازیابی، درایو ایجاد برا کنید.تهیه پشتیبان نسخه آن

هید می اگر ببینید. را  PC your from partition recovery the Deleteگزینه است ممکن شود، می ایجاد بازیابی درایو که هنگامی  ی خوا آزاد را خود رایانه درایو فضا
ب را آن کنید،  س و کنید انتخا ب را  Deleteسپ ت، این غیر در کنید. انتخا ب را  Finishصور کنید.انتخا

ی نشده) (ارائه  USBدرایو یک از  ی راه ویندوز اگر کنید. استفاده ویندوز بازیابی درایو ایجاد برا ی بازیابی درایو از توانید می شود، نمی انداز ویندوز مجدد تنظیم یا بازیابی برا
کنید.استفاده 

ی توجه:  ب را  programs for Scanمیتوانید است، مرتبط خاص بازیابی نقطه یک با درایور نصب و برنامه کدام اینکه بررسی برا کنید.انتخا

ی  22 هنما V15و  V14 Lenovoکاربر را

ت به سیستم بازیابی نقطه یک  کنیدایجاد دستی صور

سیستمبازیابی نقطه از بازیابی 
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ی بازیابی درایو یک از  کنیداستفاده ویندوز مجدد تنظیم یا بازیابی برا

ی گزینه  ب را   Restore Systemپیشرفته ها بازگردانید.سیستم بازیابی نقطه به را خود رایانه تا کنید انتخا

ی راه تواند نمی ویندوز اگر  ی شده) ایجاد قبل (از بازیابی درایو یک از توانید می شود، انداز کنید.استفاده ویندوز مجدد تنظیم یا بازیابی برا

ی فایل تمام توجه:  س شما رایانه در شده ایجاد شخصی ها هند حذف درایو از بازیابی از پ شد.خوا

ب را بازیابی گزینه یک  .3مرحله  کنید.انتخا

ب را  drive recovery the to files system Backupگزینه بازیابی، درایو ایجاد هنگام اگر توجه:  دسترس در درایو از بازیابی باشید، نکرده انتخا
نیست.

ش را خود کامپیوتر  .3فصل  23کنید کاو

ب صفحه در  .2مرحله  ب را یابی عیب گزینه ، انتخا کنید.انتخا

ی را درایو از بازیابی یا  ب خود رایانه بازنشانی برا کنید.انتخا

ی توجه:  یاربرا یاه هنا ی است ممکن  ،Aنوع  USBکانکتور بدون    C Type-(USBآداپتور از استفاده و خرید به نیاز بازیابی درایو از استفاده برا
باشید.داشته -A) Typeبه 

ی راه مجددا را خود کامپیوتر کنید. وصل خود رایانه به را بازیابی درایو  .1مرحله  ازتا کنید تنظیم و کنید انداز
بازیابیدرایو 


