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A Lenovo notebook felfedezése

Köszönjük, hogy Lenovo® notebookot választott! Számunkra fontos, hogy a legjobb megoldást 
biztosítsuk vásárlóink számára.

Az eszköz felfedezése előtt tekintse meg a következő információkat: 

• Az Ön terméke eltérhet a jelen dokumentumban látható képeken láthatótól.

• A modelltől függően előfordulhat, hogy a modell, bizonyos opcionális kiegészítők, funkciók és 
programok, valamint a felhasználó felületre vonatkozó bizonyos útmutatások nem érvényesek az Ön 
számítógépére.

• A dokumentum tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk. A legújabb dokumentumok a 
következő webhelyről tölthetők le https://pcsupport.lenovo.com.

© Copyright Lenovo 2020, 2021 iii
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1. fejezet A számítógép részei

A ThinkPad L14 Gen 2 és a ThinkPad L15 Gen 2 különböző gyártmányú, Intel® és Advanced Micro 
Devices (AMD) mikroprocesszorokkal kerülnek forgalomba. Az „Intel modellek” és az „AMD modellek” 
megnevezés az adott mikroprocesszorral szerelt számítógépek megkülönböztetésére szolgál.

Elölnézet

L14 Gen 2
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L15 Gen 2

Infravörös (IR) kamera*/Kamera* Webkamera adatvédelmi 
zárszerkezete*

Mikrofon Érintőképernyő*

TrackPoint®-mutatóeszköz Ujjlenyomat olvasó*

TrackPoint gombok Főkapcsoló

Near Field Communication (NFC) 
címke* Érintőfelület

* bizonyos modellek esetén
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Webkamera adatvédelmi zárszerkezete

Csúsztassa el a webkamera adatvédelmi zárszerkezetét a kameralencse letakarásához vagy a takarás 
megszüntetéséhez. Ez az Ön személyes adatainak védelmére szolgál.

Kapcsolódó témakörök

• „Bejelentkezés arcazonosítóval (bizonyos modellek esetén)” oldalszám: 32

• „Az érintőképernyő használata (bizonyos modellek esetén)” oldalszám: 15

• „Bejelentkezés ujjlenyomattal” oldalszám: 31

• „A TrackPoint-mutatóeszköz használata” oldalszám: 12

• „Az érintőfelület használata” oldalszám: 13

• „NFC-kapcsolat beállítása (bizonyos modellek esetén)” oldalszám: 25
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Oldalnézet

Intel modellek

USB-C®-tápcsatlakozó (3.2 Gen 1) USB-C (Thunderbolt 4)-csatlakozó

Always On USB 3.2 Gen 1- 
csatlakozó HDMI™-csatlakozó

Nano-SIM-kártya tálcája* MicroSD-kártyahely

Gen 2 Ethernet-bővítőcsatlakozó* Ethernet-csatlakozó*

Biztonsági zár nyílása Intelligenskártya-olvasó*

Audiocsatlakozó USB 3.2-csatlakozó Gen 1

* bizonyos modellek esetén

Gen 2 Ethernet-bővítőcsatlakozó (bizonyos modellek esetén)

• Ha a számítógépen van ilyen csatlakozó, támogatja a ThinkPad Basic/Pro/Ultra Docking Station 
dokkolóállomást.
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• Ha a számítógépen nincs ilyen csatlakozó, nem javasolt ThinkPad Basic/Pro/Ultra Docking Station 
dokkolóállomáshoz csatlakoztatni.

• Ha a számítógépen ezen a csatlakozón fedél található, akkor a csatlakozó nem működik. Nem 
javasoljuk, hogy ThinkPad Basic/Pro/Ultra Docking Station dokkolóállomást csatlakoztasson a 
számítógéphez.

AMD modellek

USB-C-tápcsatlakozó (3.2 Gen 1) USB-C-csatlakozó (3.2 Gen 2)

USB 3.2-csatlakozó Gen 1 HDMI-csatlakozó

Nano-SIM-kártya tálcája* MicroSD-kártyahely

Audiocsatlakozó Always On USB 3.2 Gen 1- 
csatlakozó

Intelligenskártya-olvasó* Biztonsági zár nyílása

Ethernet-csatlakozó

* bizonyos modellek esetén

Kapcsolódó témakörök

• „A számítógép lezárása” oldalszám: 31

• „A számítógép feltöltése” oldalszám: 23

• „Az USB műszaki adatai” oldalszám: 7
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• „Csatlakozás vezetékes Ethernet hálózathoz (bizonyos modellek esetén)” oldalszám: 9

• „Csatlakozás mobilhálózathoz (bizonyos modellek esetén)” oldalszám: 9

• „Intelligens kártya vagy microSD-kártya használata (bizonyos modellek esetén)” oldalszám: 26
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Alulnézet

L14 Gen 2

L15 Gen 2

Hangszóró

Jellemzők
A számítógép részletes leírását a https://psref.lenovo.com weboldalon találhatja meg termék szerinti 
kereséssel.

Az USB műszaki adatai
Megjegyzés: Az adott modelltől függően előfordulhat, hogy egyes USB-csatlakozók nem érhetők el a 
számítógépen.

1. fejezet. A számítógép részei 7
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Csatlakozó neve Leírás

• USB 2.0-csatlakozó

• USB 3.2-csatlakozó Gen 1

USB-kompatibilis eszközök, pl. USB-billentyűzet, USB-egér, USB- 
egér, USB-nyomtató vagy USB-tárolóeszköz csatlakoztatására 
szolgál.

• USB-C-csatlakozó (3.2 Gen 1)

• USB-C-csatlakozó (3.2 Gen 2)

• Thunderbolt 3-csatlakozó (USB-C)

• Thunderbolt 4-csatlakozó (USB-C)

• USB-C-kompatibilis eszközök töltése 5 V kimeneti 
feszültséggel és 1,5 A áramerősséggel.

• Csatlakozás külső képernyőhöz: 

- USB-C / VGA: akár 1920 x 1200 képpont, 60 Hz

- USB-C / DP: akár 5120 x 3200 képpont, 60 Hz

• USB-C-kiegészítők csatlakoztatásával bővítheti a számítógép 
funkcionalitását. USB-C-kiegészítők a következő webhelyen 
vásárolhatók https://www.lenovo.com/accessories.

USB átviteli sebességre vonatkozó nyilatkozat

Számos olyan tényezőtől függően, mint például a gazdagép és a perifériás eszközök feldolgozási 
képessége, a fájlattribútumok és egyéb, rendszer konfigurációval és működési környezettel 
kapcsolatos tényezők, az eszközön található különböző USB-csatlakozók használatakor a tényleges 
átviteli sebesség változik, és lassabb lesz, mint az egyes megfelelő eszközökre vonatkozóan az 
alábbiakban felsorolt adatsebesség.

USB-eszköz Adatsebesség (Gbit/s)

3.2 Gen 1/3.1 Gen 1 5

3.2 Gen 2/3.1 Gen 2 10

3.2 Gen 2 × 2 20

Thunderbolt 3-csatlakozó (USB-C) 40

Thunderbolt 4-csatlakozó (USB-C) 40

8 L14 Gen 2 és L15 Gen 2 Felhasználói kézikönyv

https://www.lenovo.com/accessories


2. fejezet A számítógép használatának alapjai

Hálózati hozzáférés
Ez a rész a vezeték nélküli vagy a vezetékes hálózathoz történő csatlakozáshoz nyújt segítséget.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózatokhoz
Kattintson a Windows® értesítési területén a hálózat ikonra, majd válassza ki a hálózatot, amelyhez 
csatlakozni szeretne. Adja meg a szükséges információkat. 

Csatlakozás vezetékes Ethernet hálózathoz (bizonyos modellek 
esetén)
Az Ethernet-csatlakozón keresztül egy Ethernet-kábellel a helyi hálózathoz csatlakoztathatja a 
számítógépet.

Csatlakozás mobilhálózathoz (bizonyos modellek esetén)
Ha a számítógép rendelkezik vezeték nélküli WAN-kártyával és nano-SIM-kártyával, a mobilhálózathoz 
is kapcsolódhat, így bármikor elérheti az internetet.

Megjegyzés: A mobilszolgáltatást az egyes országokban vagy régiókban engedélyezett 
mobilszolgáltatók biztosítják. A mobilhálózathoz való csatlakozáshoz valamelyik szolgáltatónál 
rendelkeznie kell előfizetéssel.

Mobilkapcsolat létesítése: 
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1. Kapcsolja ki a számítógépet.

2. Keresse meg a nano-SIM-kártya helyét, majd az ábrázolt módon helyezze be a nano-SIM-kártyát. 
Ellenőrizze a kártya irányát, és győződjön meg róla, hogy a kártya megfelelően illeszkedik a 
helyére. 

3. Kapcsolja be a számítógépet.

4. Kattintson a hálózat ikonra, majd válassza ki a listából a mobilhálózat ikonját . Adja meg a 
szükséges információkat.

A repülési üzemmód bekapcsolása
Ha a Repülési üzemmód engedélyezve van, a vezeték nélküli funkciók nem működnek. 

1. Írja be a Windows keresőmezőbe a Repülőgép üzemmód kifejezést, majd nyomja meg az Enter 
billentyűt.

2. Kapcsolja be a Repülési üzemmódot.

A számítógép használata
A számítógép számos különböző lehetőséget biztosít a képernyőn történő navigáláshoz.

Billentyűparancsok használata
A billentyűzeten található speciális billentyűk hatékonyabbá teszik a munkát.

+ 

Az egyes billentyűkre nyomtatott ikonként látható speciális vagy az F1–F12 
funkcióbillentyűk által biztosított normál funkciókat teszik elérhetővé.

FnLock jelzőfény világít: standard funkció

FnLock jelzőfény nem világít: speciális funkció

A hangszórók engedélyezése/letiltása

Hangerő csökkentése

Hangerő növelése

A mikrofonok engedélyezése vagy letiltása

A képernyő sötétítése
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A képernyő világosítása

Külső megjelenítőeszközök kezelése

A vezeték nélküli hálózat engedélyezése vagy letiltása

Az értesítési központ megnyitása/bezárása

Bejövő hívások fogadása a Microsoft Teamsben.

Bejövő hívások elutasítása a Microsoft Teamsben.

A billentyű funkciójának személyre szabása a Vantage alkalmazásban

+ 
A számológép megnyitása (csak az L15 Gen 2 esetén)

+ 
Belépés alvó módba (csak L15 Gen 2 esetén)

+ 
A Képmetsző eszköz megnyitása

+ 
Billentyűzet-háttérvilágítás be/ki

+ 
Művelet megszakítása

+ 
Művelet szüneteltetése

+ 
Tartalmak közötti görgetés

+ 
Rendszerkérés küldése

+ 

Belépés alvó módba

A számítógép felébresztéséhez nyomja meg az Fn gombot vagy a 
főkapcsolót.

+ 
Ugrás az elejére

+ 
Ugrás a végére

2. fejezet. A számítógép használatának alapjai 11



A TrackPoint-mutatóeszköz használata
A TrackPoint mutatóeszközzel a hagyományos egér minden műveletét elvégezheti, pl. rámutathat 
elemekre, kattinthat és görgethet.

A TrackPoint-mutatóeszköz használata

TrackPoint-mutatóeszköz

Az ujjával gyakoroljon nyomást a mutatóeszköz csúszásmentes sapkájára a billentyűzettel 
párhuzamosan bármely irányba. A képernyő mutatója ennek megfelelően mozog. Minél nagyobb 
nyomást gyakorol az eszközre, a mutató annál gyorsabban mozog.

TrackPoint gombok

A bal kattintás és jobb kattintás gombja a hagyományos egér bal és jobb gombjának felel meg. Az 
ujjával nyomja függőleges vagy vízszintes irányba a mutatóeszközt, és közben tartsa lenyomva a 
ponttal jelölt középső gombot. Ezután görgethet egy dokumentumban, webhelyen vagy 
alkalmazásban.

A TrackPoint-mutatóeszköz letiltása

Alapértelmezett helyzetben a TrackPoint-mutatóeszköz aktiválva van. Az eszköz letiltása: 

1. Nyissa meg a Start menüt, és kattintson a Beállítások ➙ Eszközök ➙ Egér lehetőségre.

2. A TrackPoint letiltásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
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A mutatóeszköz csúszásmentes sapkájának cseréje

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy barázdált-e az új sapka a .

Az érintőfelület használata
Az érintőfelületen a hagyományos egérrel elvégezhető összes rámutatásos, kattintásos és görgetéses 
művelet végrehajtható.

Az érintőfelület használata

Bal kattintási zóna Jobb kattintási zóna

2. fejezet. A számítógép használatának alapjai 13



Az érintéses műveletek használata

Egy elem kiválasztásához vagy megnyitásához érintse 
meg egyszer az elemet.

A helyi menü megjelenítéséhez érintse meg kétszer 
gyorsan az elemet.

Kétujjas nagyítás vagy kicsinyítés. Elemek közötti böngészés.

Az összes megnyitott ablak megjelenítéséhez nyissa 
meg a feladat nézetet.

Jelenítse meg az asztalt.

Megjegyzések: 
• Két vagy több ujj használata esetén ügyeljen rá, hogy az ujjai kissé távol legyenek egymástól.
• Egyes műveletek nem érhetők el, ha az utolsó műveletet a TrackPoint mutatóeszközön hajtották 

végre.
• Egyes műveletek csak bizonyos alkalmazások használatakor érhetők el.
• Ha az érintőfelület felülete olajjal szennyezett, először kapcsolja ki a számítógépet. Ezután langyos 

vízzel vagy számítógép-tisztítóval megnedvesített puha, nem szöszölő ronggyal törölje át a 
továbbfejlesztett érintőfelületet.

A többi mozdulat leírása a mutatóeszköz súgójában található.

Az érintőfelület kikapcsolása

Alapértelmezett helyzetben az érintőfelület be van kapcsolva. Az eszköz letiltása: 

1. Nyissa meg a Start menüt, és kattintson a Beállítások ➙ Eszközök ➙ Érintőfelület 
lehetőségre.

2. Az Érintőfelület részen kapcsolja ki az Érintőfelület vezérlőt.
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Az érintőképernyő használata (bizonyos modellek esetén)
Ha a számítógép képernyője támogatja a multi-touch funkciót, egyszerű érintéses mozdulatokkal 
navigálhat a képernyőn.

Megjegyzés: Egyes érintéses műveletek bizonyos alkalmazások használatakor nem érhetők el.

Egy kattintáshoz koppintson egyszer Dupla kattintáshoz koppintson kétszer

A jobb gombos kattintáshoz érintse meg és tartsa 
megérintve Csúsztassa az ujját az elemek közötti görgetéshez

Kicsinyítés Nagyítás

2. fejezet. A számítógép használatának alapjai 15



Pöccintsen befelé a bal oldalról: az összes megnyitott 
ablak megtekintése

Pöccintsen befelé a jobb oldalról: a műveletközpont 
megnyitása

Pöccintsen lefelé röviden: a címsor megjelenítése

Pöccintsen lefelé: az aktuális alkalmazás bezárása

Húzás

Karbantartási javaslatok:

• Az érintőképernyő tisztítása előtt kapcsolja ki a számítógépet.

• Az ujjnyomatok és egyéb szennyeződések érintőképernyőről történő eltávolításához használjon 
száraz, puha, szöszmentes anyagot vagy egy darab vattát. Ne használjon oldószert az anyagon.

• Az érintőképernyő egy műanyag fóliával borított üveglap. Ne nyomja meg a képernyőt és ne 
helyezzen rá fémtárgyat, mivel az ilyen tárgyak az érintőképernyő téves működését vagy 
meghibásodását eredményezhetik.

• Ne próbáljon meg a képernyőre körmökkel, kesztyűt viselve vagy élettelen tárgyakkal írni.

• A pontatlanságok elkerülése érdekében rendszeresen kalibrálja az érintéses bevitelt.

Csatlakozás külső kijelzőhöz
Prezentációk tartásához vagy a munkaterület bővítéséhez kivetítőt vagy monitort csatlakoztathat a 
számítógéphez.

Csatlakozás vezetékes kijelzőhöz

Ha a számítógép nem érzékeli a külső kijelzőt, kattintson a jobb gombbal egy üres területre az 
asztalon, és válassza a Kijelző beállításai lehetőséget. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat a külső kijelző érzékeléséhez.
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Támogatott felbontás

A következő táblázatban a külső megjelenítő maximálisan támogatott felbontása található. 

Külső kijelző csatlakoztatása a következőhöz Támogatott felbontás

USB-C-csatlakozó (USB 3.2 Gen 1/Thunderbolt 4) Legfeljebb 5120 x 3200 képpont / 60 Hz

HDMI™-csatlakozó Legfeljebb 4096 x 2160 képpont / 60 Hz

Csatlakozás vezeték nélküli kijelzőhöz

Vezeték nélküli megjelenítő használatához ellenőrizze, hogy a számítógépe és a külső megjelenítő is 
támogatja-e a Miracast® szolgáltatást.

Nyomja meg a + majd válassza ki a csatlakoztatni kívánt vezeték nélküli képernyőt.

Megjelenítési mód beállítása

Nyomja le az vagy az billentyűt, majd válassza ki a kívánt megjelenítési módot.

Megjelenítő beállításainak módosítása

1. Kattintson a jobb gombbal egy üres területre az asztalon, és válassza a Megjelenítési beállítások 
lehetőséget.

2. Válassza ki a konfigurálni kívánt kijelzőt, és módosítsa a kívánt kijelzőbeállításokat.

A számítógép képernyőjének és a külső megjelenítőnek a beállításait is módosíthatja. Például 
megadhatja, melyik a fő képernyő és melyik a másodlagos képernyő. Megváltoztathatja a felbontást 
és a tájolást is.

2. fejezet. A számítógép használatának alapjai 17
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3. fejezet A számítógép megismerése

Lenovo alkalmazások
Ez a rész bemutatja a Vantage és a Lenovo Quick Clean alkalmazásokat.

A Vantage alkalmazás

Az előtelepített Vantage alkalmazás egy személyre szabott megoldás, amely automatikus frissítések és 
javítások beszerzésével, a hardverbeállítások konfigurálásával és személyre szabott támogatás 
biztosításával könnyíti meg a számítógép karbantartását.

A Vantage alkalmazás eléréséhez írja be a Vantage szót a Windows keresőmezőbe.

Fő funkciók 

A Vantage alkalmazás segítségével:

• Könnyen megtudhatja az eszköz állapotát, és személyre szabhatja az eszközök beállításait.

• Letöltheti és telepítheti az UEFI BIOS firmware-t és az illesztőprogramok frissítéseit, hogy 
naprakész legyen a számítógépe.

• Figyelemmel kísérheti a számítógép épségét, és megvédheti a külső fenyegetésektől.

• Beolvashatja a számítógépe hardverelemeit, és diagnosztizálhatja a hardverproblémákat.

• Ellenőrizheti a jótállási állapotot (online).

• Hozzáférhet a Felhasználói kézikönyvhöz és a hasznos cikkekhez.

Megjegyzések: 

• Az elérhető szolgáltatások a számítógép típusától függően változhatnak.

• A Vantage alkalmazás rendszeres időközönként frissíti a szolgáltatásokat, így a számítógép 
nagyszerű felhasználói élményt fog kínálni. A funkciók leírása eltérhet a tényleges felhasználói 
felületen rendelkezésre álló funkcióktól.

Lenovo Quick Clean

A modelltől függően a számítógépe támogathatja a Lenovo Quick Clean funkciót. Az előtelepített 
Lenovo Quick Clean használatával ideiglenesen letiltható a billentyűzet, a képernyő, az érintőfelület, 
illetve a TrackPoint-mutatóeszköz, így megtisztíthatók ezek az alkatrészek.

A Lenovo Quick Clean a következő módokon nyitható meg: 

• Írja be a Lenovo Quick Clean parancsot a Windows keresőmezőbe.

• Nyomja le egyszerre az Fn és a jobb oldali Shift billentyűt. 

A Lenovo Quick Clean legújabb verziójának letöltéséhez látogasson el a Lenovo-ügyfélszolgálat 
webhelyére – https://pcsupport.lenovo.com.
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Intelligens funkciók (bizonyos modellek esetén)
Lehet, hogy a számítógépén előre telepítve van a Glance by Mirametrix®. A Glance a kamerán 
keresztül képes követni a felhasználó fejmozgását, így elősegíti a számítógép intelligensebb és 
hatékonyabb működését.

A Glance by Mirametrix elérése

Írja be a Windows keresőmezőbe a Glance kifejezést, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

Megjegyzés: Ha a Glance nincs telepítve, igényelje a https://support.lenovo.com/contactus oldalon 
keresztül.

Főbb funkciók megismerése

Egyes számítógépmodelleken nem minden funkció érhető el. 

• Magánélet védelme 

- Presence Detection: a rendszer ébren tartja a számítógépet, amíg használja, majd 
automatikusan zárolja, ha észleli, hogy a feje a kamera hatókörén kívül van. 

- Privacy Alert: Ha a rendszer észleli, hogy valaki a válla fölött olvassa a képernyőjét, megjelenít 
egy riasztási ikont a számítógép képernyőjén. 

- Privacy Guard: Ha a rendszer észleli, hogy valaki a válla fölött olvassa a képernyőjét, 
elhomályosítja a képernyőt. A homályosítás kikapcsolásához nyomja meg az Alt+F2 
billentyűkombinációt. 
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- Smart Display: A rendszer elhomályosítja azokat a képernyőket, amelyeket éppen nem néz. Ha 
egyik képernyőt sem figyeli, az összes elhomályosul. A homályosítás kikapcsolásához nyomja 
meg az Alt+F2 billentyűkombinációt. 

Megjegyzés: Ha a számítógép ePrivacy képernyővel rendelkezik, a Glance szolgáltatással 
együttműködve még hatékonyabb adatvédelmet biztosít. További információ: https:// 
support.lenovo.com/us/en/videos/vid500144.

• Hatékonyságnövelés 

- Snap Window: Ha kiválaszt egy ablakot az egyik képernyőn, és elfordítja a fejét, hogy ránézzen 
egy másik képernyőre, az ablak automatikusan az épp nézett képernyő felső részének közepére 
ugrik. 

- Smart Pointer: A rendszer áthelyezi a mutatót az épp nézett képernyőre. Amikor az egyik 
képernyőről átviszi a másikra a mutató, átmenetileg nagyobb méretben jelenik meg. 
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Megjegyzés: A Snap Window és az Smart Pointer funkciók csak akkor használhatók, ha a 
számítógépet külső kijelzőkhöz csatlakoztatja. A külső kijelzők legyenek ugyanabban a 
magasságban, mint a számítógép.

• Digitális jóllét 

- Posture check: Ha görnyedten nézi a képernyőt, a rendszer emlékezteti, hogy üljön helyes 
testtartásban.

- 20/20/20 Alert: A rendszer emlékezteti, hogy 20 percenként legalább 20 másodpercig ne nézzen 
a képernyőre, és pihentesse a szemeit. 

Intelligens hűtés
Az intelligens hűtés funkcióval a ventilátor sebessége, illetve a számítógép hőmérséklete és 
teljesítménye szabályozható. A funkció alapértelmezés szerint automatikus módban működik. A 
manuális mód és az automatikus mód között az Fn+T billentyűkombinációval válthat.

Manuális mód

• Csendes mód: a leghalkabb ventilátorzaj

• Kiegyensúlyozott mód: kiegyensúlyozott teljesítmény és ventilátorzaj

• Teljesítmény mód: a legnagyobb teljesítmény, normál ventilátorzaj
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hálózati tápellátáson akkumulátoros energiaellátáson

A kívánt üzemmód kiválasztásához tegye a következőket: 

1. A Windows értesítési területén kattintson az akkumulátorállapot ikonjára.

2. Mozgassa a csúszkát balra vagy jobbra a kívánt mód kiválasztásához.

Automatikus mód (csak Intel modellek esetén)

• Automatikus akkumulátor mód: a rendszertevékenységektől függően automatikus váltás a 
csendes mód és az akkumulátor mód között. 

• Automatikus teljesítményközpontú mód: a rendszertevékenységektől függően automatikus váltás 
a csendes mód és a kiegyensúlyozott vagy a teljesítményközpontú mód között.

Az energiafogyasztás szabályozása 
Az ebben a fejezetben található információk segítségével biztosíthatja a legjobb egyensúlyt a 
teljesítmény és az energiahatékonyság között.

Az akkumulátorállapot ellenőrzése
Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez lépjen be a Gépház ➙ Rendszer menüpontba. Az 
akkumulátorral kapcsolatos további információkért nyissa meg a Vantage alkalmazást.

A számítógép feltöltése

Hálózati tápellátás használata

Az AC hálózati adapter tápforrása: 

• 50–60 Hz szinuszos bemenet

• Hálózati adapter bemeneti értékei: 100−240 V AC, 50–60 Hz

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a számítógépet a hálózati tápellátáshoz csatlakoztatva töltheti 
fel. A 65 W-os hálózati adapter támogatja a gyorstöltés funkciót, amellyel a számítógép kikapcsolt 
állapotában körülbelül egy óra alatt 80%-ra töltheti fel az akkumulátort. Az aktuális töltési idő az 
akkumulátor méretétől, a fizikai környezettől és a számítógép használatától függ. 

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy egyes modellekhez nem tartozik hálózati adapter vagy tápkábel. A 
termék töltéséhez kizárólag a Lenovo által biztosított, a vonatkozó nemzeti szabványok 
követelményeinek megfelelő, tanúsítvánnyal rendelkező hálózati adaptereket és tápkábelek használjon. 
Javasoljuk, hogy a Lenovo által minősített adaptereket használjon. Részletek: https://www.lenovo.com/ 
us/en/compliance/eu-doc.
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Megjegyzések: Az akkumulátor élettartamának maximalizálásához:  

• Addig használja az akkumulátort, amíg az le nem merül, és használat előtt töltse fel teljesen. Az 
akkumulátor teljes feltöltését követően várja meg, hogy legalább 94%-ra merüljön, és csak ekkor 
kezdje el ismét tölteni.

• Előfordulhat, hogy a rendszer az Ön használati módjának megfelelően optimalizálja a teljes töltési 
kapacitást. Ha hosszabb időn át keveset használja a gépet, elképzelhető, hogy csak akkor válik 
elérhetővé a teljes akkumulátorkapacitás, ha legalább egyszer 20%-ig lemeríti, majd teljesen feltölti 
a gépet. További információkért lásd a Vantage alkalmazás energiaellátására vonatkozó részét.

A P-to-P 2.0 (Peer to Peer 2.0) töltési funkció használata

A számítógép mindkét USB-C-csatlakozója rendelkezik a Lenovo egyedülálló P-to-P 2.0 töltési 
funkciójával. A funkció használatához engedélyezze az Always On USB és a Charge in Battery 
Mode lehetőséget mindkét számítógép UEFI BIOS-ában, így az még akkor is működik, amikor a 
számítógépek ki vannak kapcsolva, vagy hibernált módban vannak.

Az Always On USB és a Charge in Battery Mode engedélyezéséhez: 

1. Az F1 gombot megnyomva lépjen be a UEFI BIOS menüjébe.

2. Kattintson a Config ➙ USB lehetőségre, majd engedélyezze az Always On USB és a Charge in 
Battery Mode lehetőségeket.

Megjegyzés: A számítógépek töltési sebességét több tényező befolyásolja, mint például a 
számítógépek akkumulátorának fennmaradó töltöttsége, a hálózati adapter teljesítménye, és hogy 
használja-e töltés közben a számítógépeket.

Az energiagazdálkodási beállítások módosítása
Az ENERGY STAR® jelzéssel ellátott számítógépeknél a következő energiagazdálkodási séma lép 
életbe, ha a számítógép a megadott időtartamon át használaton kívül van: 

• Kijelző kikapcsolása: 10 perc után

• Számítógép alvó üzemmódba helyezése: 10 perc után

Az energiagazdálkodás visszaállításához: 
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1. Kattintson jobb gombbal az akkumulátor ikonjára, majd válassza az Energiagazdálkodási 
lehetőségek menüpontot.

2. Válassza ki vagy szabja testre a kívánt energiasémát.

A főkapcsoló funkciójának visszaállításához: 

1. Kattintson jobb gombbal az akkumulátor állapotát jelző ikonra, majd válassza az 
Energiagazdálkodási lehetőségek ➙ A főkapcsolók funkciójának megadása elemet.

2. Igény szerint módosítsa a beállításokat.

Adatátvitel
Azonos funkciókkal rendelkező eszközök között a beépített Bluetooth- vagy NFC-technológiával 
gyorsan oszthatók meg a fájlok. Adatátvitelre microSD-kártya vagy intelligens kártya is használható.

Bluetooth-kapcsolat beállítása
Minden típusú Bluetooth-kompatibilis eszköz csatlakoztatható a számítógéphez (például billentyűzet, 
egér, okostelefon vagy hangszóró). A sikeres csatlakozás érdekében az eszközöket legfeljebb 10 
méter (33 láb) távolságra helyezze el a számítógéptől.

1. Írja be a Windows keresőmezőbe a Bluetooth szót, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

2. Kapcsolja be a Bluetooth-t, ha ki van kapcsolva.

3. Válasszon ki egy Bluetooth-eszközt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

NFC-kapcsolat beállítása (bizonyos modellek esetén)
Ha a számítógép támogatja az NFC funkciót, akkor az érintőfelület közelében megtalálható az NFC- 

jelzés vagy -címke .

Az NFC egy nagy frekvenciájú és kis hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. Az 
NFC használatával a számítógép egy koppintással kapcsolódhat egy tőle néhány centiméterre lévő 
másik NFC-kompatibilis eszközhöz.

Az NFC bekapcsolása

1. Írja be a Windows keresőmezőbe a Repülőgép üzemmód kifejezést, majd nyomja meg az Enter 
billentyűt.

2. Biztosítsa, hogy a Repülési üzemmód ki legyen kapcsolva, majd kapcsolja be az NFC funkciót.
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NFC-kártyával vagy NFC-kompatibilis okostelefonnal történő párosítás

A kezdés előtt ügyeljen a következőkre: 

• A kártya formátuma NFC Data Exchange Format (NDEF) legyen, máskülönben a rendszer nem 
képes észlelni.

• Az okostelefon kijelzője felfelé nézzen.

NFC-kártyával vagy -okostelefonnal történő párosítás:  

1. Helyezze a kártyát vagy az okostelefont a számítógépen lévő NFC-jelzés vagy címketerület 
közelébe.

2. Lassan mozgassa a kártyát vagy az okostelefont az NFC-jelzés vagy -címke közelében, egészen 
addig, amíg a rendszer vissza nem igazolja az eszköz sikeres észlelését.  

Figyelem: Az adatátvitel során ne állítsa alvó állapotba a számítógépet, és ne zárja le az 
okostelefont; ilyen esetben az adatok megsérülhetnek.

Intelligens kártya vagy microSD-kártya használata (bizonyos 
modellek esetén)
Ha a számítógép rendelkezik intelligenskártya-hellyel vagy microSD-kártyahellyel, olvassa át a 
következő információkat.

Támogatott intelligens kártyák

A támogatott intelligens kártyák részletei: 85,60 mm (3,37 hüvelyk) x 53,98 mm (2,13 hüvelyk) 

Figyelem: A bevágásokkal rendelkező intelligens kártyák nem támogatottak. Ilyen intelligens kártyát 
ne helyezzen a számítógép intelligenskártya-helyére. Ha mégis ezt teszi, az olvasó megsérülhet. 

Kártya behelyezése vagy eltávolítása

Figyelem: A kártya eltávolítása előtt: 

1. Kattintson a háromszögletű ikonra a Windows értesítési területén a rejtett ikonok 
megjelenítéséhez. Kattintson a jobb gombbal a hardver biztonságos eltávolítására és az 
adathordozók kiadására felszólító ikonra.
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2. Válassza ki a megfelelő elemet a kártya Windows operációs rendszerből történő kiadásához.

3. Nyomja meg a kártyát, majd húzza ki a gépből. Tegye a kártyát biztonságos helyre, hogy 
később még használhassa.

Kiegészítők
Ebben a részben azt tekintjük át, hogy miképpen tehetők hatékonyabbá a számítógép funkciói a 
hardverkiegészítőkkel.

Tartozékok vásárlása
A Lenovo számos olyan hardverkiegészítővel és frissítéssel rendelkezik, amelyekkel bővíthetők a 
számítógép funkciói. Többek között a következő eszközök szerepelnek a kínálatban: memóriamodulok, 
tárolóeszközök, hálózati kártyák, porttöbbszörözők vagy dokkolóállomások, akkumulátorok, hálózati 
adapterek, billentyűzetek és egerek.

A Lenovo üzlete https://www.lenovo.com/accessories.

Dokkolóállomás
A következő dokkolóállomások használatával növelheti a számítógép teljesítményét:  

• ThinkPad Basic Docking Station

• ThinkPad Pro Docking Station

• ThinkPad Ultra Docking Station

Figyelem: 

• Ha a számítógépen van Gen 2 Ethernet-bővítőcsatlakozó a , akkor a gép támogatja a ThinkPad 
Basic/Pro/Ultra Docking Station dokkolóállomást.

• Ha a számítógépen nincs ilyen csatlakozó a , nem javasolt ThinkPad Basic/Pro/Ultra Docking 
Station dokkolóállomáshoz csatlakoztatni.

• Ha a számítógépen ezen a csatlakozón a fedél található, akkor a csatlakozó nem működik. Nem 
javasoljuk, hogy ThinkPad Basic/Pro/Ultra Docking Station dokkolóállomást csatlakoztasson a 
számítógéphez.
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Dokkolóállomás oldalsó csatlakozói

1. ábra ThinkPad Basic Docking Station

2. ábra ThinkPad Pro Docking Station

3. ábra ThinkPad Ultra Docking Station

1. Audiocsatlakozó 2. Tápcsatlakozó

3. DisplayPort®-csatlakozó 4. VGA-csatlakozó

5. USB 2.0 csatlakozó 6. Always On USB 3.2 Gen 1-csatlakozó

7. USB 3.2 Gen 1-csatlakozó 8. Ethernet-csatlakozó

9. Biztonsági zár nyílása 10. USB-C-csatlakozó

11. HDMI-csatlakozó 12. Always On USB 3.2 Gen 2-csatlakozó

13. USB 3.2-csatlakozó Gen 2

Dokkolóállomás csatlakoztatása
Megjegyzések: 

• A ThinkPad Basic Docking Station dokkolóállomáshoz nem tartozik rendszerzár. Ha nem vásárolt 
és nem szerelt fel rendszerzárat, ugorja át az alábbi utasítások 3. és 6. lépését.

• Ha a dokkolóállomás nem csatlakozik a hálózati tápellátáshoz, a csatlakoztatott számítógép 
akkumulátoráról működik.

1. Csatlakoztassa a dokkolóállomást a tápellátáshoz.

2. A számítógép bal oldalán húzza ki az összes kábelt és eszközt.

3. Fordítsa nyitott helyzetbe a rendszerzárat ( ). 
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4. Illessze a számítógép bal felső sarkát a dokkolóállomás vezetőoszlopához. A jelzett módon 
csatlakoztassa a számítógépet a dokkolóállomáshoz 1 , amíg kattanást nem hall. Csúsztassa a 
jelzett irányba a reteszt 2 . 

5. Ellenőrizze a dokkolóállomás jelzőfényét. Ha sikerült dokkolni a számítógépet, a dokkolásjelző 
jelzőfénye világítani kezd. 

Megjegyzés: Ha a jelző nem világít, a számítógép nem csatlakozik megfelelően a 
dokkolóállomáshoz. A probléma megoldása érdekében csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra 
a számítógépet. 

6. Fordítsa zárt helyzetbe a rendszerzárat ( ). 

Figyelem: Ha a számítógép dokkolóállomáshoz van csatlakoztatva, mindig az egész szerelvényt 
tartsa, amikor mozgatja a számítógépet. Egyéb esetben a dokkolóállomás leeshet.

Dokkolóállomás leválasztása
Megjegyzés: A ThinkPad Basic Docking Station dokkolóállomáshoz nem tartozik rendszerzár. Ha nem 
vásárolt és nem szerelt fel rendszerzárat, ugorja át az alábbi utasítások 1. lépését.

1. Fordítsa nyitott helyzetbe a rendszerzárat ( ). 
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2. A számítógép kiengedéséhez a jelzett irányba csúsztassa el a reteszt 1 , majd a gép két oldalát 
megfogva vegye ki a számítógépet a dokkolóállomásból 2 . 

Több külső kijelző csatlakoztatása
Egy támogatott dokkolóállomáshoz több külső kijelzőt is csatlakoztathat. Több kijelző megfelelő 
működésének biztosításához tekintse meg az alábbi táblázatot, a külső kijelzőket pedig a megfelelő 
csatlakozókhoz csatlakoztassa.

Dokkolóállomás Külső képernyőket támogató csatlakozók

ThinkPad Basic Docking Station
DisplayPort

VGA

ThinkPad Pro Docking Station DisplayPort (x2)

ThinkPad Ultra Docking Station

DisplayPort (x2)

HDMI

VGA
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4. fejezet A számítógép és az adatok védelme

A számítógép lezárása
A számítógépet asztalhoz vagy más rögzített tárgyhoz rögzítheti egy kompatibilis biztonsági 
kábelzárral. 

Megjegyzés: A zárak és a biztonsági funkciók értékelése, kiválasztása és alkalmazása a felhasználó 
felelőssége. A Lenovo nem vállal felelősséget a zárakért és a biztonsági funkciókért. A kábelzárakat a 
https://smartfind.lenovo.com weboldalon vásárolhatja meg.

Bejelentkezés ujjlenyomattal
Regisztrálja az ujjlenyomatát, majd a számítógép feloldásához olvassa be azt az ujjlenyomat-olvasóval.

1. Írja be a Windows keresőmezőbe a Bejelentkezési lehetőségek szót, majd nyomja meg az Enter 
billentyűt.

2. Válassza ki az ujjlenyomat-beállítást, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az 
ujjlenyomat rögzítéséhez. 

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a regisztráció során az ujját az ujjlenyomat-olvasó középső részére 
helyezze, és egynél több ujjlenyomatot is regisztráljon, arra az esetre, ha esetleg megsérülne az 
ujja. Az ujjlenyomatok rögzítése után a rendszer automatikusan társítja azokat a Windows- 
jelszóhoz.

3. Bejelentkezés ujjlenyomattal. 

Ujjlenyomatok társítása UEFI BIOS-jelszavakkal

Az ujjlenyomatot a bekapcsolási jelszóhoz és a merevlemezjelszóhoz is társíthatja. Lásd: 
„Ujjlenyomatok társítása jelszavakhoz (bizonyos modellek esetén)” oldalszám: 35.
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Karbantartási javaslatok: 

• Ne karcolja meg az olvasó felületét semmilyen kemény tárggyal.

• Ne használja vagy érintse meg az olvasót nedves, piszkos, ráncos vagy sérült ujjal.

Bejelentkezés arcazonosítóval (bizonyos modellek esetén)
Webkamera adatvédelmi zárszerkezettel rendelkező modell esetén csúsztassa el a webkamera 
adatvédelmi zárszerkezetét a kamera lencséje elől a Windows Hello arcfelismerő funkciójának 
használatához.

Hozza létre az arcazonosítóját, és arcfelismeréssel oldja fel a számítógép zárolását: 

1. Írja be a Windows keresőmezőbe a Bejelentkezési lehetőségek szót, majd nyomja meg az Enter 
billentyűt.

2. Válassza ki az arcazonosító beállítást, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az 
arcazonosító létrehozásához.

Adatok védelme áramkimaradás esetén (bizonyos modellek esetén)
Az NVMe (Non-Volatile Memory express) M.2 szilárdtestalapú meghajtó a Lenovo egyedülálló PLP 
(Power Loss Protection – Áramkimaradás elleni védelem) funkciójával véd az adatvesztéssel és 
-károsodással szemben. Ha a számítógép nem válaszol, ilyenkor lehetséges, hogy le kell állítania a 
számítógépet; ehhez nyomja meg, majd néhány másodpercig tartsa lenyomva a főkapcsolót. Ebben 
az esetben a PLP funkció lehetővé teszi, hogy a számítógép adatai időben mentésre kerüljenek. 
Azonban nem biztos, hogy minden helyzetben sikerül az összes adatot elmenteni. Az M.2 
szilárdtestalapú meghajtó típusának ellenőrzése: 

1. Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik az emblémát tartalmazó képernyő, nyomja meg az 
F10 billentyűt a Lenovo diagnosztikai ablak megnyitásához.

2. A nyílbillentyűk segítségével a TOOLS lapon válassza ki a SYSTEM INFORMATION ➙ 
STORAGE lehetőséget.

3. Az adatok megtekintéséhez keresse meg az Device Type szakaszt. 

UEFI BIOS-jelszavak
Az UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System) programban is 
állíthat be jelszavakat a számítógép biztonságának növelése érdekében.

A jelszavak típusai
A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében az UEFI BIOS-ban megadhat egy bekapcsolási 
jelszót, egy felügyeleti jelszót, egy rendszerfelügyeleti jelszót vagy egy merevlemezjelszót. Az alvó 
állapotban lévő számítógép felébresztéséhez nincs szükség UEFI BIOS-jelszóra.

Bekapcsolási jelszó

Ha beállítja a bekapcsolási jelszót, a számítógép minden egyes bekapcsolásakor megjelenik a 
képernyőn egy ablak. A számítógép használatához meg kell adni a helyes jelszót.

Felügyeleti jelszó

A felügyeleti jelszó megvédi az UEFI BIOS-ban tárolt rendszerinformációkat. Az UEFI BIOS menü 
megjelenésekor adja meg a megfelelő felügyeleti jelszót a megjelenő ablakban. Az Enter lenyomásával 
átugorhatja a jelszó megadását. Ekkor azonban nem módosíthatja az UEFI BIOS 
rendszerkonfigurációs beállításainak a többségét.
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Ha felügyeleti és bekapcsolási jelszót is állított be, akkor a gép indításakor a felügyeleti jelszóval is 
beléphet. A felügyeleti jelszó felülírja a bekapcsolási jelszót.

Rendszerfelügyeleti jelszó

A rendszerfelügyeleti jelszó a felügyeleti jelszóhoz hasonlóan védi az UEFI BIOS-ban tárolt 
rendszerinformációkat, de alapértelmezés szerint alacsonyabb jogosultsággal rendelkezik. A 
rendszerfelügyeleti jelszó a Lenovo client-management interfész segítségével az UEFI BIOS-menüben 
vagy a Windows Management Instrumentation (WMI) eszközön keresztül állítható be.

A rendszerfelügyeleti jelszónál engedélyezheti, hogy a felügyeleti jelszó által biztosított a 
jogosultságokkal rendelkezzen a biztonsági funkciók vezérléséhez. A rendszerfelügyeleti jelszó 
jogosultságainak testreszabása az UEFI BIOS menüben: 

1. Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik az emblémát tartalmazó képernyő, az UEFI BIOS 
menüjébe történő belépéshez nyomja le az F1 billentyűt.

2. Válassza a Security ➙ Password ➙ System Management Password Access Control elemet.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha felügyeleti jelszót és rendszerfelügyeleti jelszót is beállított, a felügyeleti jelszó felülírja a 
rendszerfelügyeleti jelszót. Ha rendszerfelügyelet jelszót és bekapcsolási jelszót is beállított, a 
rendszerfelügyeleti jelszó felülírja a bekapcsolási jelszót.

Merevlemezjelszavak

A merevlemezjelszó megakadályozza, hogy jogosulatlan felhasználók férjenek hozzá a tárolómeghajtón 
levő adatokhoz. Ha állít be merevlemezjelszót, a rendszer kérni fogja a jelszót, amikor valaki 
megpróbálja elérni a tárolómeghajtót. 

• Csak felhasználói merevlemezjelszó

Ha központi merevlemezjelszó nélküli felhasználói merevlemezjelszó lett beállítva, a felhasználónak 
meg kell adnia a felhasználói merevlemezjelszót, amikor hozzá szeretne férni a tárolómeghajtón 
lévő fájlokhoz és alkalmazásokhoz.

• Központi merevlemezjelszó + Felhasználói merevlemezjelszó

A központi merevlemezjelszót a rendszergazda állítja be és használja. Lehetővé teszi, hogy a 
rendszergazda hozzáférjen a rendszeren belüli vagy az azonos hálózatra csatlakoztatott 
számítógépeken lévő tárolómeghajtókhoz. A rendszergazda a hálózaton belüli összes gépnek 
kioszthat felhasználói merevlemezjelszót. A felhasználó igény szerint módosíthatja a felhasználói 
merevlemezjelszót, de a jelszót csak a rendszergazda törölheti.

Amikor a rendszer kéri a merevlemezjelszót, az F1 billentyű lenyomásával tud váltani a központi 
merevlemezjelszó és a felhasználói merevlemezjelszó között.

Megjegyzések: A merevlemezjelszó nem használható a következő esetekben: 

• Ha a számítógép TCG (Trusted Computing Group) Opal-kompatibilis tárolómeghajtóval és TCG 
Opal-kezelőszoftverrel rendelkezik, és a TCG Opal-kezelőszoftver aktiválva van.

• Az eDrive tárolómeghajtó a Windows operációs rendszerrel előtelepített számítógépbe van telepítve.

Jelszó beállítása, módosítása vagy eltávolítása
Mielőtt elkezdené, nyomtassa ki az utasításokat.

1. Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik az emblémát tartalmazó képernyő, az UEFI BIOS 
menüjébe történő belépéshez nyomja le az F1 billentyűt.

2. A nyílbillentyűkkel válassza ki a Security ➙ Password menüpontot.
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3. Válassza ki a jelszót típusát. A jelszó beállításához, módosításához vagy eltávolításához kövesse 
a képernyőn megjelenő utasításokat.

Jegyezze fel a jelszavakat, és tárolja őket biztonságos helyen. Ha elfelejti valamelyik jelszót, akkor az 
esetleges javításokat nem fedezi a jótállás.

Mi a teendő, ha elfelejti a bekapcsolási jelszót

Ha elfelejti a bekapcsolási jelszót, hajtsa végre a következőket a bekapcsolási jelszó eltávolításához: 

• Ha be van állítva felügyeleti jelszó vagy rendszerfelügyeleti jelszó, és emlékszik rá: 

1. Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik a logót tartalmazó képernyő, azonnal nyomja 
meg az F1 billentyűt.

2. Adja meg a felügyeleti jelszót vagy a rendszerfelügyeleti jelszót az UEFI BIOS-menü 
megnyitásához.

3. A nyílgombokkal válassza ki a Security ➙ Password ➙ Power-On Password elemet.

4. Írja be az aktuális felügyeleti jelszót vagy a rendszerfelügyeleti jelszót az Enter Current 
Password mezőbe. Hagyja üresen az Enter New Password mezőt, majd nyomja meg kétszer 
az Enter gombot.

5. A Changes have been saved ablakban nyomja meg az Enter gombot.

6. A változtatások mentéséhez és az UEFI BIOS-menüből való kilépéshez nyomja meg az F10 
billentyűt.

• Ha nem állított be felügyeleti jelszót vagy rendszerfelügyeleti jelszót, a bekapcsolási jelszó 
eltávolíttatásához lépjen kapcsolatba a Lenovo hivatalos szervizszolgáltatójával.

Mi a teendő, ha elfelejti a rendszerfelügyeleti jelszót

Ha elfelejti a rendszerfelügyeleti jelszót, hajtsa végre a következőket a rendszerfelügyeleti jelszó 
eltávolításához: 

• Ha beállított felügyeleti jelszót, és emlékszik rá: 

1. Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik a logót tartalmazó képernyő, azonnal nyomja 
meg az F1 billentyűt.

2. Adja meg a felügyeleti jelszót, az UEFI BIOS-menübe való belépéshez.

3. A nyílgombokkal válassza ki a Security ➙ Password ➙ System Management Password 
elemet.

4. Írja be a jelenlegi felügyeleti jelszót az Enter Current Password mezőbe. Hagyja üresen az 
Enter New Password mezőt, majd nyomja meg kétszer az Enter gombot.

5. A Changes have been saved ablakban nyomja meg az Enter gombot.

6. A változtatások mentéséhez és az UEFI BIOS-menüből való kilépéshez nyomja meg az F10 
billentyűt.

• Ha nem állított be felügyeleti jelszót, a rendszerfelügyeleti jelszó eltávolíttatásához lépjen 
kapcsolatba a Lenovo hivatalos szervizszolgáltatójával.

Mi a teendő, ha elfelejti a merevlemez-jelszót

Ha elfelejti a felhasználói merevlemezjelszót, esetleg mind a felhasználói, mind a központi 
merevlemezjelszót, nincs olyan szervizeljárás, amely el tudja távolítani a jelszót, illetve helyre tudja 
állítani az adatokat a tárolómeghajtóról. A tárolómeghajtó cseréjéhez a Lenovo hivatalos 
szervizszolgáltatójától kérhet segítséget. Az alkatrészek és a szolgáltatás árát Önnek kell kifizetnie. Ha 
a tárolómeghajtó CRU (vásárló által cserélhető egység), akkor a Lenovótól új tárolómeghajtót 
vásárolhat, majd személyesen is kicserélheti a meghajtót. A CRU-nak számító tárolómeghajtók listája, 
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illetve a csere menete a következő helyen tekinthető meg: 6. fejezet „A CRU-k cseréje” oldalszám: 
41.

Mi a teendő, ha elfelejti a felügyeleti jelszót

Ha a felügyeleti jelszót felejti el, nincs szervizeljárás a jelszó eltávolítására. Kérjen segítséget a 
Lenovo hivatalos szervizszolgáltatójától, hogy kicseréltesse az alaplapot. Az alkatrészek és a 
szolgáltatás árát Önnek kell kifizetnie.

Ujjlenyomatok társítása jelszavakhoz (bizonyos modellek esetén)
Az ujjlenyomat bekapcsolási jelszóhoz és merevlemezjelszóhoz történő társításához tegye a 
következőket: 

1. Kapcsolja ki a számítógépet, majd kapcsolja be ismét.

2. A rendszer kérésére érintse ujját az ujjlenyomat-olvasóhoz.

3. Adja meg bekapcsolási vagy merevlemezjelszavát, illetve szükség esetén mindkettőt. A társítás 
létrejött.

A számítógép újraindítását követően az ujjlenyomattal anélkül jelentkezhet be, hogy meg kellene adnia 
a Windows-jelszót, a bekapcsolási jelszót vagy a merevlemezjelszót. A beállítások módosításához 
nyomja meg az F1 billentyűt, ekkor a rendszer belép az UEFI BIOS menüjébe, majd válassza a 
Security ➙ Fingerprint elemet.

Figyelem: Ha mindig ujjlenyomattal jelentkezik be a számítógépre, előfordulhat, hogy elfelejti 
jelszavait. Ezért jegyezze fel a jelszavakat, és tárolja őket biztonságos helyen.
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5. fejezet A speciális beállítások konfigurálása

UEFI BIOS
Az UEFI BIOS az első program, amely a számítógép bekapcsolásakor elindul. A számítógép 
bekapcsolásakor az UEFI BIOS öntesztet végez, amely során azt ellenőrzi, hogy a számítógép 
különböző eszközei működnek-e.

Lépjen be az UEFI BIOS menüjébe
Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik az emblémát tartalmazó képernyő, az UEFI BIOS 
menüjébe történő belépéshez nyomja le az F1 billentyűt.

Navigálás az UEFI BIOS kezelőfelületén
A következő billentyűk megnyomásával navigálhat az UEFI BIOS kezelőfelületén: 

• F1: Általános súgó

• F9: Alapértelmezett beállítások

• F10: Mentés és kilépés

• F5/F6: Rendszerindítási sorrend módosítása

• ↑ ↓ vagy PgUp/PgDn: Oldal kijelölése/görgetése

• ← →: Billentyűzetfókusz mozgatása

• Ecs: Vissza/párbeszédpanel bezárása

• Enter: Almenü kiválasztása/megnyitása

A rendszerdátum és -idő beállítása
1. Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik a logót tartalmazó képernyő, nyomja meg az F1 

billentyűt.
2. Válassza ki a Date/Time lehetőséget, és állítsa be a rendszerdátumot és -időt.

3. A változtatások mentéséhez és a kilépéshez nyomja meg az F10 billentyűt.

Az indítási sorrend módosítása
1. Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik a logót tartalmazó képernyő, nyomja meg az F1 

billentyűt.

2. Válassza a Startup ➙ Boot menüpontot. Ezután nyomja le az Enter billentyűt. Ekkor megjelenik 
az eszközök alapértelmezett sorrendje.

Megjegyzés: Nincs indítható eszköz felirat jelenik meg, ha a rendszerindítás egyik eszközről sem 
lehetséges, vagy az operációs rendszer nem található.

3. Állítsa be a kívánt indítási sorrendet.

4. A változtatások mentéséhez és a kilépéshez nyomja meg az F10 billentyűt.

Az indítási sorrend ideiglenes módosítása: 

1. Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik az emblémát mutató képernyő, nyomja le az F12 
billentyűt.
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2. Válassza ki azt az eszközt, amelyről el szeretné indítani a számítógépet, majd nyomja le az Enter
billentyűt.

Az UEFI BIOS frissítése
Új program, eszközillesztő vagy hardvereszköz telepítésekor előfordulhat, hogy frissíteni kell az UEFI 
BIOS-t.

Töltse le és telepítse a legújabb UEFI BIOS frissítési csomagot az alábbi módszerek egyikével: 

• A Vantage alkalmazás megnyitásával ellenőrizze a rendelkezésre álló frissítési csomagokat. Ha
rendelkezésre áll a legfrissebb UEFI BIOS-frissítési csomag, akkor a képernyőn megjelenő
utasításokat követve töltse le és telepítse.

• Látogasson el a https://pcsupport.lenovo.com webhelyre, és adja meg a számítógépe típusát. Ezután
a képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse a legfrissebb UEFI BIOS-frissítési
csomagot.

Az UEFI BIOS programmal kapcsolatos további információkért látogasson el a 
számítógépre vonatkozó tudásbázisba: https://pcsupport.lenovo.com.

Windows operációs rendszer és illesztőprogramok telepítése
Ez a szakasz a Windows operációs rendszer és az eszközillesztő programok telepítésére vonatkozó 
utasításokat tartalmazza.

Windows operációs rendszer telepítése

A Microsoft folyamatosan frissíti a Windows operációs rendszert. Egy adott Windows-verzió telepítése 
előtt ellenőrizze a Windows-verzió kompatibilitási listáját. További információ https://support.lenovo.com/ 
us/en/solutions/windows-support.

Figyelem: 

• Azt javasoljuk, hogy a hivatalos megoldás használatával frissítse az operációs rendszert. A nem
hivatalos frissítések használata biztonsági kockázatot jelent.

• Új operációs rendszer telepítésekor a rendszer törli a belső tárolómeghajtó teljes tartalmát,
beleértve a rejtett mappákban tárolt adatokat is.

• A hibrid szilárdtestalapú meghajtóval (Intel Optane-memóriával) felszerelt számítógépmodellek
esetében ügyeljen rá, hogy az operációs rendszert ne az Optane-memóriába telepítse.

1. Ha a Windows BitLocker® Drive Encryption funkcióját használja és a számítógép rendelkezik
Trusted Platform Module-lal, győződjön meg róla, hogy letiltotta a funkciót.

2. Ügyeljen rá, hogy a biztonsági chip beállítása Active legyen.

a. Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik az emblémát tartalmazó képernyő, az UEFI
BIOS menüjébe történő belépéshez nyomja le az F1 billentyűt.

b. Válassza ki a Security ➙ Security Chip menüpontot, és nyomja meg az Enter billentyűt.
Megjelenik a Security Chip almenü.

c. Ügyeljen rá, hogy a TPM 2.0 biztonsági chip értéke Active legyen.

d. A beállítások mentéséhez és a kilépéshez nyomja le az F10 billentyűt.
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3. A hibrid szilárdtestalapú meghajtóval (Intel Optane memóriával) rendelkező számítógépmodellek 
esetében nyissa meg az UEFI BIOS menüt, és válassza a Config ➙ Storage ➙ Controller 
mode lehetőséget. Ügyeljen rá, hogy az RST mode legyen kiválasztva.

4. Csatlakoztassa a számítógéphez az operációs rendszer telepítőprogramját tartalmazó meghajtót.

5. Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik az emblémát tartalmazó képernyő, az UEFI BIOS 
menüjébe történő belépéshez nyomja le az F1 billentyűt.

6. Válassza ki a Startup ➙ Boot pontot a Boot Priority Order almenü megjelenítéséhez.

7. Válassza ki az operációs rendszer telepítőprogramját tartalmazó meghajtót (például USB HDD). 
Ezután nyomja le az Esc billentyűt.

Figyelem: Az indítási sorrend módosítását követően ellenőrizze, hogy megfelelő eszközt ad-e 
meg a másolási, mentési vagy formázási műveletekhez. Ha rossz eszközt ad meg, a rendszer 
törölheti vagy felülírhatja az adott eszközön található adatokat.

8. Válassza a Restart lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy az OS Optimized Defaults pont 
engedélyezve van-e. Ezután a beállítások mentéséhez és a kilépéshez nyomja le az F10 
billentyűt.

9. Az illesztőprogramok és a szükséges programok telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat.

10. Az eszköz-illesztőprogramok telepítése után a Windows Update használatával szerezze be a 
legújabb frissítéseket, például a biztonsági hibajavításokat.

Az eszköz-illesztőprogramok telepítése

Ha azt tapasztalja, hogy egy eszköz nem megfelelően működik, vagy szeretne új eszközt hozzáadni, 
célszerű letöltenie a legfrissebb illesztőprogramot. Így biztos lehet benne, hogy az eszközillesztő nem 
okoz problémát. Töltse le és telepítse a legfrissebb illesztőprogramot az alábbi utasításokat követve: 

• A Vantage alkalmazás megnyitásával ellenőrizze a rendelkezésre álló frissítési csomagokat. Válassza 
ki a kívánt frissítési csomagokat, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és 
telepítse őket.

• Látogasson el a https://pcsupport.lenovo.com webhelyre, és adja meg a számítógépe típusát. A 
szükséges illesztőprogramok és szoftverek letöltéséhez és telepítéséhez kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat.
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6. fejezet A CRU-k cseréje

A Vásárló által cserélhető egységek (CRU) azok az alkatrészek, amelyeket a felhasználó bővíthet vagy 
újabb típusra cserélhet. A számítógépekben a következő típusú CRU-k találhatók: 

• Saját beszerelésű CRU-k: Ezek olyan alkatrészek, amelyeket az ügyfél, illetve a képzett 
szakember (további díj fizetése ellenében) könnyen beszerelhet vagy kicserélhet.

• Választható beszerelésű CRU-k: Ezek olyan alkatrészek, amelyeket kifejezetten képzett ügyfelek 
szerelhetnek be vagy cserélhetnek ki. Az ügyfél gépének megfelelő jótállási típus hatálya alá 
tartozó alkatrészek beszerelését vagy cseréjét képzett szakemberek is elvégezhetik.

Ha Ön szeretne beszerelni egy CRU-t, a Lenovo elküldi a kérdéses alkatrészt. A CRU-kra vonatkozó 
tájékoztató és a cseréjükre vonatkozó utasítások a termékkel együtt érkeznek, és a Lenovonál kérésre 
bármikor rendelkezésre állnak. Előfordulhat, hogy a CRU-val helyettesített hibás alkatrészt vissza kell 
küldenie. Ha vissza kell küldenie az alkatrészt: (1) a visszaküldésre vonatkozó utasításokat, az előre 
fizetett szállítással kapcsolatos címkét és a szállítódobozt megkapja a cserélendő CRU-val; és (2) ha 
a Lenovo nem kapja meg a hibás alkatrészt a csere CRU átvételétől számított harminc (30) napon 
belül, előfordulhat, hogy Önnek ki kell fizetnie a cserealkatrész árát. A részletek a Lenovo korlátozott 
jótállással kapcsolatos tájékoztatójában olvashatók https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

CRU-k listája
A számítógéphez tartozó CRU-k a következők:

Saját beszerelésű CRU-k

• Hálózati adapter

• Nano-SIM-kártya tálcája*

• Tápkábel

Választható beszerelésű CRU-k

• Alsó borítás

• Merevlemez-meghajtó szerelvény*

• Merevlemez-meghajtó kábele*

• Billentyűzet

• Memóriamodul

• M.2 szilárdtestalapú meghajtó*

• USB- és hangkártya (csak az L14 Gen 2 esetén)

• Vezeték nélküli WAN-kártya*

* bizonyos modellek esetén

Megjegyzés: A fent nem felsorolt alkatrészek, beleértve a beépített akkumulátor cseréjét a Lenovo 
által jóváhagyott szerviznek vagy szakembernek kell végeznie. További információkért látogasson el a 
következő címre https://support.lenovo.com/partnerlocation.

A gyorsindítás és a beépített akkumulátor kikapcsolása
Az CRU-k cseréje előtt tiltsa le a gyorsindítást, illetve a beépített akkumulátort.
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A Gyorsindítás letiltása: 

1. Lépjen a Vezérlőpultra, és a nézetet állítsa Kis ikonok vagy Nagy ikonok nézetre.

2. A bal oldali ablaktáblán kattintson az Energiagazdálkodási lehetőségek, majd A főkapcsolók 
funkciójának megadása elemre.

3. Kattintson fent A jelenleg el nem érhető beállítások módosítása lehetőségre.

4. Ha megjelenik a felhasználói fiókok felügyelete figyelmeztetés, akkor kattintson az Igen parancsra.

5. Törölje a Gyors rendszerindítás bekapcsolása jelölőnégyzet jelölését, majd kattintson a 
Módosítások mentése parancsra.

A beépített akkumulátor letiltása: 

1. Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik a logót tartalmazó képernyő, azonnal nyomja le az 
F1 billentyűt az UEFI BIOS menüjébe való belépéshez.

2. Válassza a Config ➙ Power elemet. Megjelenik a Power almenü.

3. Válassza a Disable Built-in Battery pontot, és nyomja meg az Entert.

4. A Setup Confirmation ablakban válassza ki a Yes elemet. A beépített akkumulátor nem 
engedélyezett, és a számítógép automatikusan kikapcsol. Várjon 3–5 percig és hagyja hűlni a 
számítógépet.

A CRU-k cseréje
A CRU cseréjéhez kövesse az alábbi útmutatást.

Alsó borítás

Előfeltétel

A kezdés előtt olvassa el az Általános biztonsági és megfelelési megjegyzések című részt, és 
nyomtassa ki a következő utasításokat.

Megjegyzések: Az alábbi helyzetekben ne távolítsa el az alsó borítást. Ellenkező esetben fennáll a 
rövidzárlat veszélye. 

• A számítógépben cserélhető akkumulátor található

• A számítógép csatlakozik a tápellátáshoz

A hozzáféréshez tegye a következőket: 

1. Tiltsa le a beépített akkumulátort. Lásd: „A gyorsindítás és a beépített akkumulátor kikapcsolása” 
oldalszám: 41.

2. Kapcsolja ki a számítógépet, majd válassza le az elektromos hálózatról, és húzza ki belőle az 
összes kábelt.

3. Húzza ki a nano-SIM-kártya tálcáját, ha van ilyen a számítógépben. Lásd: „Csatlakozás 
mobilhálózathoz (bizonyos modellek esetén)” oldalszám: 9.

4. Csukja le a számítógép képernyőjét, majd fordítsa meg a számítógépet.
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Eltávolítás menete

Telepítési folyamat

Hibaelhárítás

Ha az alsó borítás visszahelyezését követően a számítógép nem indul el, húzza ki a hálózati 
adaptert, majd csatlakoztassa újból a számítógéphez.

Memóriamodul

Előfeltétel

A kezdés előtt olvassa el az Általános biztonsági és megfelelési megjegyzések című részt, és 
nyomtassa ki a következő utasításokat.
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Figyelem: Ne érintse meg a memóriamodul csatlakozóját. Ha megérinti, a memóriamodul 
megsérülhet.

A hozzáféréshez tegye a következőket: 

1. Tiltsa le a beépített akkumulátort. Lásd: „A gyorsindítás és a beépített akkumulátor kikapcsolása” 
oldalszám: 41.

2. Kapcsolja ki a számítógépet, majd válassza le az elektromos hálózatról, és húzza ki belőle az 
összes kábelt.

3. Csukja le a számítógép képernyőjét, és fordítsa át a számítógépet.

4. Távolítsa el az alsó borítást. Lásd: „Alsó borítás” oldalszám: 42.

Eltávolítás menete

Megjegyzés: Lehet, hogy fólia borítja a memóriamodult. A memóriamodul kicsomagolásához távolítsa 
el a fóliát.

Vezeték nélküli WAN-kártya (bizonyos modellek esetén)
A következő információk csak a felhasználó által telepíthető modulokkal rendelkező számítógépekre 
vonatkoznak.

A következő információk csak a felhasználó által telepíthető modulokkal rendelkező számítógépekre 
vonatkoznak. Ügyeljen arra, hogy csak a Lenovo által jóváhagyott, kifejezetten az adott 
számítógépmodellel tesztelt vezeték nélküli modult használjon. Ha nem így tesz, a számítógép 
bekapcsolásakor hibakód jelenik meg, és a számítógép sípoló hangjelzést ad.

Előfeltétel

A kezdés előtt olvassa el az Általános biztonsági és megfelelési megjegyzések című részt, és 
nyomtassa ki a következő utasításokat.

Figyelem: Ne érintse meg a vezeték nélküli WAN-kártya csatlakozóját. Ellenkező esetben a vezeték 
nélküli WAN-kártya megsérülhet.

A hozzáféréshez tegye a következőket: 
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1. Tiltsa le a beépített akkumulátort. Lásd: „A gyorsindítás és a beépített akkumulátor kikapcsolása” 
oldalszám: 41.

2. Kapcsolja ki a számítógépet, majd válassza le az elektromos hálózatról, és húzza ki belőle az 
összes kábelt.

3. Csukja le a számítógép képernyőjét, és fordítsa át a számítógépet.

4. Távolítsa el az alsó borítást. Lásd: „Alsó borítás” oldalszám: 42.

Eltávolítás menete

Megjegyzés: Lehet, hogy fólia borítja a vezeték nélküli WAN-kártyát. A vezeték nélküli WAN-kártya 
kicsomagolásához távolítsa el a fóliát.

Merevlemez-meghajtó szerelvény (bizonyos modellek esetén)

Előfeltétel

A kezdés előtt olvassa el az Általános biztonsági és megfelelési megjegyzések című részt, és 
nyomtassa ki a következő utasításokat.

Figyelem: A belső tárolómeghajtó érzékeny eszköz. A nem megfelelő kezelés akár károsodást és 
végleges adatvesztést is okozhat.

A belső tárolómeghajtó kezelése során ügyeljen az alábbiakra: 

• A belső tárolómeghajtót csak bővítés vagy javítás esetén cserélje ki. A belső tárolómeghajtókat 
nem arra tervezték, hogy gyakran váltogassa, illetve cserélje őket.

• A belső tárolómeghajtó cseréje előtt készítsen biztonsági másolatot a megtartani kívánt adatokról.

• Ne érintse meg a belső tárolómeghajtó csatlakozóját. Ez a belső tárolómeghajtón lévő adatok 
sérülését okozhatja.

• Ne gyakoroljon nyomást a belső tárolómeghajtóra.

• A belső tárolómeghajtót ne érje ütés vagy rázkódás. A belső tárolómeghajtót rázkódást elnyelő 
puha anyagra, például ruhadarabra tegye le.
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A hozzáféréshez tegye a következőket: 

1. Tiltsa le a beépített akkumulátort. Lásd: „A gyorsindítás és a beépített akkumulátor kikapcsolása” 
oldalszám: 41.

2. Kapcsolja ki a számítógépet, majd válassza le az elektromos hálózatról, és húzza ki belőle az 
összes kábelt.

3. Csukja le a számítógép képernyőjét, és fordítsa át a számítógépet.

4. Távolítsa el az alsó borítást. Lásd: „Alsó borítás” oldalszám: 42.

Eltávolítás menete
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M.2 szilárdtestalapú meghajtó (a merevlemez-meghajtóval ellátott 
modellek esetén)

Előfeltétel

A kezdés előtt olvassa el az Általános biztonsági és megfelelési megjegyzések című részt, és 
nyomtassa ki a következő utasításokat.

Figyelem: 

• Az M.2 szilárdtestalapú meghajtó cseréje után előfordulhat, hogy új operációs rendszert kell 
telepítenie. Az új operációs rendszer telepítésének részleteivel kapcsolatban lásd: „Windows 
operációs rendszer és illesztőprogramok telepítése” oldalszám: 38.

• Ha a számítógépe hibrid szilárdtestalapú meghajtóval rendelkezik (Intel Optane memóriával), akkor 
a cserére vonatkozó utasításokért keresse fel a https://support.lenovo.com/docs/tg_ssd oldalt.

Az M.2 szilárdtestalapú meghajtó érzékeny. A nem megfelelő kezelés akár károsodást és végleges 
adatvesztést is okozhat.

Az M.2 szilárdtestalapú meghajtó kezelése során ügyeljen az alábbiakra: 

• Az M.2 szilárdtestalapú meghajtót csak bővítés vagy javítás esetén cserélje ki. Az M.2 
szilárdtestalapú meghajtót nem arra tervezték, hogy gyakran váltogassa, illetve cserélje.

• Az M.2 szilárdtestalapú meghajtó cseréje előtt készítsen biztonsági másolatot a megtartani kívánt 
adatokról.

• Ne gyakoroljon nyomást az M.2 szilárdtestalapú meghajtóra.

• Ne érintse meg az M.2 szilárdtestalapú meghajtó csatlakozóját vagy a nyomtatott áramköri lapját. 
Ellenkező esetben az M.2 szilárdtestalapú meghajtó megsérülhet.

• Az M.2 szilárdtestalapú meghajtót ne érje ütés vagy rázkódás. Az M.2 szilárdtestalapú meghajtót 
rázkódást elnyelő puha anyagra, például ruhadarabra tegye le.

A hozzáféréshez tegye a következőket: 

1. Tiltsa le a beépített akkumulátort. Lásd: „A gyorsindítás és a beépített akkumulátor kikapcsolása” 
oldalszám: 41.

2. Kapcsolja ki a számítógépet, majd válassza le az elektromos hálózatról, és húzza ki belőle az 
összes kábelt.

3. Csukja le a számítógép képernyőjét, és fordítsa át a számítógépet.

4. Távolítsa el az alsó borítást. Lásd: „Alsó borítás” oldalszám: 42.
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Eltávolítás menete

M.2 szilárdtestalapú meghajtó (a merevlemez-meghajtó nélküli 
modellek esetén)

Előfeltétel

A kezdés előtt olvassa el az Általános biztonsági és megfelelési megjegyzések című részt, és 
nyomtassa ki a következő utasításokat.

Figyelem: 

• Az M.2 szilárdtestalapú meghajtó cseréje után előfordulhat, hogy új operációs rendszert kell 
telepítenie. Az új operációs rendszer telepítésének részleteivel kapcsolatban lásd: „Windows 
operációs rendszer és illesztőprogramok telepítése” oldalszám: 38.

• Ha a számítógépe hibrid szilárdtestalapú meghajtóval rendelkezik (Intel Optane memóriával), akkor 
a cserére vonatkozó utasításokért keresse fel a https://support.lenovo.com/docs/tg_ssd oldalt.

Az M.2 szilárdtestalapú meghajtó érzékeny. A nem megfelelő kezelés akár károsodást és végleges 
adatvesztést is okozhat.

Az M.2 szilárdtestalapú meghajtó kezelése során ügyeljen az alábbiakra: 

• Az M.2 szilárdtestalapú meghajtót csak bővítés vagy javítás esetén cserélje ki. Az M.2 
szilárdtestalapú meghajtót nem arra tervezték, hogy gyakran váltogassa, illetve cserélje.

• Az M.2 szilárdtestalapú meghajtó cseréje előtt készítsen biztonsági másolatot a megtartani kívánt 
adatokról.

• Ne gyakoroljon nyomást az M.2 szilárdtestalapú meghajtóra.

• Ne érintse meg az M.2 szilárdtestalapú meghajtó csatlakozóját vagy a nyomtatott áramköri lapját. 
Ellenkező esetben az M.2 szilárdtestalapú meghajtó megsérülhet.

• Az M.2 szilárdtestalapú meghajtót ne érje ütés vagy rázkódás. Az M.2 szilárdtestalapú meghajtót 
rázkódást elnyelő puha anyagra, például ruhadarabra tegye le.

A hozzáféréshez tegye a következőket: 
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1. Tiltsa le a beépített akkumulátort. Lásd: „A gyorsindítás és a beépített akkumulátor kikapcsolása” 
oldalszám: 41.

2. Kapcsolja ki a számítógépet, majd válassza le az elektromos hálózatról, és húzza ki belőle az 
összes kábelt.

3. Csukja le a számítógép képernyőjét, és fordítsa át a számítógépet.

4. Távolítsa el az alsó borítást. Lásd: „Alsó borítás” oldalszám: 42.

Eltávolítás menete

Billentyűzet

Előfeltétel

A kezdés előtt olvassa el az Általános biztonsági és megfelelési megjegyzések című részt, és 
nyomtassa ki a következő utasításokat.

A hozzáféréshez tegye a következőket: 

1. Tiltsa le a beépített akkumulátort. Lásd: „A gyorsindítás és a beépített akkumulátor kikapcsolása” 
oldalszám: 41.

2. Kapcsolja ki a számítógépet, majd válassza le az elektromos hálózatról, és húzza ki belőle az 
összes kábelt.

Eltávolítás menete

Megjegyzés: A következő lépések során előfordulhat, hogy a billentyűzet keretét előre vagy hátra kell 
csúsztatnia. Ebben az esetben ügyeljen rá, hogy a billentyűzet keretének csúsztatása közben ne 
nyomja le vagy tartsa nyomva a gombokat. Egyéb esetben nem tudja elmozdítani a billentyűzet 
keretét.

1. Lazítsa meg a billentyűzetet rögzítő csavarokat. 
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2. Fordítsa át a számítógépet, és nyissa fel a kijelzőt. A billentyűzetkeret reteszeinek kioldásához 
nyomja a billentyűzetet a nyilakkal jelzett irányba. 

3. Fordítsa kissé fölfelé a billentyűzetet 1 , majd fordítsa meg teljesen 2 . 

4. Helyezze a billentyűzetet a tenyérpihentetőre a jelzett módon, és húzza ki a csatlakozókat. 
Távolítsa el a billentyűzetet. 
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Telepítési folyamat

Megjegyzés: A következő lépések során előfordulhat, hogy a billentyűzet keretét előre vagy hátra kell 
csúsztatnia. Ebben az esetben ügyeljen rá, hogy a billentyűzet keretének csúsztatása közben ne 
nyomja le vagy tartsa nyomva a gombokat. Egyéb esetben nem tudja elmozdítani a billentyűzet 
keretét.

1. Kösse be a csatlakozókat, majd fordítsa vissza a billentyűzetet. 

2. Az ábrán jelzett módon helyezze be a billentyűzetet a keretébe. Ügyeljen arra, hogy a billentyűzet 
elülső széle (a képernyő felé eső széle) a billentyűzet kerete alá kerüljön. 
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3. Csúsztassa befelé a billentyűzetet a jelzett irányba. Ügyeljen rá, hogy a reteszek a billentyűzet 
kerete alatt rögzüljenek. 

4. Csukja le a számítógép képernyőjét, majd fordítsa meg a számítógépet. Szorítsa meg a 
billentyűzetet rögzítő csavarokat. 
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5. Csatlakoztassa a hálózati adaptert és az összes kihúzott kábelt a számítógéphez.

USB- és hangkártya (csak az L14 Gen 2 esetén)

Előfeltétel

A kezdés előtt olvassa el az Általános biztonsági és megfelelési megjegyzések című részt, és 
nyomtassa ki a következő utasításokat.

Figyelem: Ne érintse meg a memóriamodul csatlakozóját. Ha megérinti, a memóriamodul 
megsérülhet.

A hozzáféréshez tegye a következőket: 

1. Tiltsa le a beépített akkumulátort. Lásd: „A gyorsindítás és a beépített akkumulátor kikapcsolása” 
oldalszám: 41.

2. Kapcsolja ki a számítógépet, majd válassza le az elektromos hálózatról, és húzza ki belőle az 
összes kábelt.

3. Csukja le a számítógép képernyőjét, és fordítsa át a számítógépet.

4. Távolítsa el az alsó borítást. Lásd: „Alsó borítás” oldalszám: 42.

Eltávolítás menete
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7. fejezet Súgó és támogatás

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan érhető el a 
Vezérlőpult?

Írja be a Windows keresőmezőbe a Vezérlőpult szót, majd nyomja meg az 
Enter billentyűt.

Hogyan kapcsoljam ki a 
számítógépet?

Nyissa meg a Start menüt, és kattintson a Főkapcsoló ikonra. Ezután 
kattintson a Leállítás elemre.

Hogyan particionálható a 
tárolómeghajtó?

https://support.lenovo.com/solutions/ht503851

Mi a teendő, ha a számítógép 
nem válaszol?

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a főkapcsolót, amíg a számítógép 
kikapcsol. Ezután indítsa újra a számítógépet.

2. Amennyiben az 1. lépés nem hoz eredményt: 

• Vészvisszaállító lyukkal rendelkező modellek esetén helyezzen egy 
kiegyenesített iratkapcsot a vészvisszaállító lyukba; ez ideiglenesen 
megszakítja az áramellátást. Ezt követően indítsa újra a hálózati 
tápellátásra kötött számítógépet.

• Vészvisszaállító lyukkal rendelkező modellek esetén: 

- Kivehető akkumulátorral rendelkező modellek esetén távolítsa el az 
akkumulátort, és válassza le az összes áramforrást. Ezután 
csatlakoztassa újra a számítógépet a hálózati tápellátásra, és 
indítsa újra.

- Beépített akkumulátorral rendelkező modellek esetén válasszon le 
minden áramforrást. Tartsa nyomva a főkapcsolót körülbelül hét 
másodpercig. Ezután csatlakoztassa újra a számítógépet a hálózati 
tápellátásra, és indítsa újra.

Mi a teendő, ha folyadék került 
a számítógépbe?

1. Óvatosan húzza ki a hálózati adaptert, és azonnal kapcsolja ki a 
számítógépet. Minél gyorsabban akadályozza meg, hogy az elektromos 
áram a gépben áramolhasson, annál nagyobb valószínűséggel csökkenti 
a rövidzárlatok okozta károsodásokat.  

Figyelem: Előfordulhat, hogy a számítógép azonnali kikapcsolása 
adatvesztéshez vezet, ám ha bekapcsolva hagyja, lehetséges, hogy a 
számítógép használhatatlanná válik.

2. Semmi esetre se próbálja meg a számítógép megfordításával kivezetni a 
folyadékot. Ha a számítógép alján, a billentyűzetnél vannak 
folyadékelvezető nyílások, akkor a folyadék rajtuk keresztül távozni fog.

3. Csak akkor kapcsolja be a számítógépet, ha a folyadék teljesen 
megszáradt. 

Hogyan lépjek be az UEFI 
BIOS menüjébe?

Indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik az emblémát tartalmazó 
képernyő, az UEFI BIOS menüjébe történő belépéshez nyomja le az F1 
billentyűt.

Hogyan szerezhetem be a 
legújabb eszköz- 
illesztőprogramokat és UEFI 
BIOS-t?

• A Vantage alkalmazásból. Lásd: „Windows operációs rendszer és 
illesztőprogramok telepítése” oldalszám: 38 és „Az UEFI BIOS frissítése” 
oldalszám: 38.

• Töltse le a Lenovo támogatási webhelyéről: https://pcsupport.lenovo.com.
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Hibaüzenetek
Ha olyan üzenet jelenik meg, amelyik nem szerepel az alábbi táblázatban, írja fel magának a 
hibaüzenetet, majd kapcsolja ki a számítógépet, és kérjen segítséget a Lenovótól. Lásd: „Lenovo 
ügyfélszolgálati központ” oldalszám: 61.

Üzenet Megoldás

0190: Kritikusan alacsony az 
akkumulátor töltöttsége

A számítógép lekapcsolt, mert lemerült az akkumulátor. Csatlakoztassa a 
hálózati adaptert a számítógéphez, és töltse fel az akkumulátorokat.

0191: Rendszerbiztonság - A 
rendszerhez érvénytelen távoli 
módosításkérelem érkezett

A rendszerkonfiguráció módosítása sikertelen. Ellenőrizze a műveletet, majd 
próbálja meg újra. 

0199: Rendszerbiztonság - 
Túllépték a biztonsági jelszó 
megadási próbálkozásainak 
engedélyezett számát.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha háromnál többször ad meg hibás 
felügyeleti jelszót. Ellenőrizze a felügyeleti jelszót, majd próbálja meg újra. 

0271: Ellenőrizze a dátum- és 
időbeállításokat.

Nincs beállítva a dátum és az idő a számítógépen. Lépjen be az UEFI BIOS 
menüjébe, és állítsa be a dátumot és az időt.

210x/211x: HDDx/SSDx 
észlelési/olvasási hiba

Nem működik a tárolómeghajtó. Szerelje be újra a tárolómeghajtót. Ha a 
probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a tárolómeghajtót.

Hiba: A permanens rendszerű 
UEFI-változó tárhely majdnem 
megtelt.

Megjegyzés: 
Ez a hiba azt jelzi, hogy az operációs rendszer vagy a programok nem 
tudnak létrehozni, módosítani vagy törölni adatokat a permanens rendszer 
UEFI változó tárhelyén, mivel a POST után nem maradt elég tárhely. 

A permanens rendszer UEFI változó tárhelyet az UEFI BIOS és az operációs 
rendszer vagy a programok használják. Ez a hiba akkor merül fel, ha az 
operációs rendszer vagy a programok nagy mennyiségű adatot tárolnak a 
változó tárhelyen. A POST számára szükséges adatokat (pl. az UEFI BIOS 
beállításait, a lapkakészlet vagy a platformkonfigurációs adatokat) a rendszer 
egy külön UEFI-változó tárhelyen tárolja.
A hibaüzenet megjelenését követően nyomja meg az F1 billentyűt, hogy 
beléphessen az UEFI BIOS menüjébe. Egy párbeszédpanel kérni fogja a 
tárhelyen lévő tartalom törlésének megerősítését. Ha a „Yes” lehetőséget 
választja, a rendszer – azon globális változóknak a kivételével, amelyeket az 
UEFI specifikációja határozott meg – törli az operációs rendszer és a 
programok által létrehozott adatokat. Ha a „No” lehetőséget választja, a 
rendszer minden adatot megtart, de sem az operációs rendszer, sem a 
programok nem fognak tudni adatokat létrehozni, módosítani vagy törölni a 
tárhelyen.

Ha a hiba a szervizközpontban merül fel, a Lenovo engedéllyel rendelkező 
szervizszakértője a fenti lépéseket követve törölni fogja a permanens 
rendszer UEFI változó tárhelyét. 

Ventilátorhiba. Korlátozott 
teljesítményű indításhoz nyomja 
meg az ESC billentyűt.

Előfordulhat, hogy a hűtőventilátor nem működik megfelelően. A hibaüzenet 
megjelenése után öt másodpercen belül nyomja meg az ESC billentyűt, hogy 
a számítógép korlátozott teljesítménnyel induljon el. Egyéb esetben a 
számítógép azonnal leáll. Ha a probléma a következő indításnál is fennáll, 
vigye szervizbe a számítógépet. 
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Hibára utaló hangjelzések
A Lenovo SmartBeep technológiája lehetővé teszi, hogy okostelefonnal dekódolja a hangjelzéseket, 
amikor a képernyő elsötétül és a számítógép hangjelzéseket ad ki. A hibára utaló hangjelzések 
Lenovo SmartBeep-technológiával történő dekódolása: 

1. Látogasson el a https://support.lenovo.com/smartbeep oldalra, vagy olvassa be a következő QR- 
kódot. 

2. Töltse le a megfelelő diagnosztikai alkalmazást, és telepítse az okostelefonra.

3. Futtassa a diagnosztikai alkalmazást, és helyezze az okostelefont a számítógép közelébe. 

4. A hangjelzés újbóli meghallgatásához nyomja meg a számítógép Fn billentyűjét. A diagnosztikai 
alkalmazás dekódolja a hangjelzést, és megjeleníti a lehetséges megoldásokat az okostelefonon. 

Megjegyzés: Csak akkor kísérelje meg a termék önálló javítását, ha az ügyfélszolgálat vagy a 
termékdokumentáció erre kéri. Csak a Lenovo által jóváhagyott szervizszolgáltatóval javíttassa meg a 
terméket. 
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Források a problémák saját kezű megoldásához
A következő forrásokra támaszkodva még többet tudhat meg a számítógépről, valamint a felmerülő 
problémák elhárításáról.

Források A hozzáférés módja?

Hibaelhárítás és GYIK
• https://www.lenovo.com/tips

• https://forums.lenovo.com

Kisegítő lehetőségek https://www.lenovo.com/accessibility

A Windows visszaállítása vagy helyreállítása

• Használja a Lenovo helyreállítási lehetőségeit. 

1. Lépjen a következő oldalra: https:// 
support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

• Használja a Windows helyreállítási lehetőségeit. 

1. Látogasson el a https://pcsupport.lenovo.com
webhelyre.

2. Aktiválja a számítógép észlelését vagy válassza 
ki Ön a számítógép típusát.

3. Kattintson a Diagnostics (Diagnosztika) ➙ 
Operating System Diagnostics 
(Operációsrendszer-diagnosztika) lehetőségre, 
majd kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat.

A Vantage alkalmazást az alábbiakra használhatja: 

• Megadhatja az eszközbeállításokat.

• Letöltheti és telepítheti az UEFI BIOS-t, az 
illesztőprogramokat és a firmware frissítéseit.

• Megvédheti a számítógépet a külső 
fenyegetésektől.

• Diagnosztizálhatja a hardverproblémákat.

• Ellenőrizheti a számítógép jótállásának állapotát.

• Hozzáférhet a Felhasználói kézikönyvhöz és a 
hasznos cikkekhez.

Megjegyzés: Az elérhető szolgáltatások a számítógép 
típusától függően változhatnak.

Írja be a Windows keresőmezőbe a Vantage szót, 
majd nyomja meg az Enter billentyűt.

Termékdokumentáció: 

• Biztonsági és jótállási kézikönyv

• Általános biztonsági és megfelelési megjegyzések

• Telepítési kézikönyv

• Ez a Felhasználói kézikönyv

• Regulatory Notice

Látogasson el ide: https://pcsupport.lenovo.com. Ezután 
a kívánt dokumentáció megtalálásához kövesse a 
képernyőn megjelenő utasításokat.
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Források A hozzáférés módja?

Az alábbi témákban a Lenovo támogatási webhelye a 
legfrissebb támogatási információkkal szolgál: 

• Illesztőprogramok és szoftverek

• Diagnosztikai megoldások

• Termék- és szolgáltatási garancia

• Termékek és alkatrészek részletei

• Tudásbázis és gyakran ismételt kérdések

https://pcsupport.lenovo.com

A Windows súgója

• Nyissa meg a Start menüt, és kattintson a 
Segítség kérése vagy a Tippek menüpontra.

• Használja a Windows Search funkciót vagy a 
Cortana® személyi asszisztenst.

• A Microsoft támogatási webhelye: https:// 
support.microsoft.com

Windows-címke
Az alábbi tényezőktől függően előfordulhat, hogy Windows Eredeti Microsoft-termék címke található a 
számítógép borításán: 

• Az Ön tartózkodási helye

• Az előtelepített Windows verziója

Az Eredeti Microsoft-termék címke különböző típusainak képeit a következő webhelyen tekintheti meg 
https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/Hardware.aspx. 

• A Kínai Népköztársaságban minden olyan számítógépmodellen szerepelnie kell az Eredeti 
Microsoft-termék címkének, amelyen a Windows operációs rendszer valamelyik kiadása van 
előtelepítve.

• Más országokban és régiókban csak a Windows Pro kiadásokhoz licencelt számítógépmodelleken 
van szükség Eredeti Microsoft-termék címkére.

Az Eredeti Microsoft-termék címke hiánya nem jelenti azt, hogy az előtelepített Windows-verzió nem 
eredeti. Az előtelepített Windows eredetiségének megállapításáról a Microsoft webhelyén talál 
információt https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/default.aspx.

A termékazonosító vagy a számítógéphez licencelt Windows verziója nem látható a gép külsején. A 
termékazonosító a számítógép belső vezérlőprogramjában található meg. A Windows telepítésekor a 
telepítőprogram az aktiváláshoz ellenőrzi a számítógép belső vezérlőprogramját, hogy egyezik-e a 
termékazonosító.

Bizonyos esetekben korábbi Windows-verzió lehet előtelepítve a Windows Pro kiadás licence által 
biztosított visszalépési jog feltételei szerint.

A Lenovo felhívása
Ha saját kezűleg már megpróbálta elhárítani a hibát, de további segítségre lenne szüksége, hívja fel 
a Lenovo ügyfélszolgálatát.
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Mielőtt a Lenovo segítségét kérné
Mielőtt a Lenovo segítségét kérné, hajtsa végre a következőket: 

1. Jegyezze fel az észlelt hibákat és a velük kapcsolatos részleteket: 

• Mi a probléma? Folyamatosan vagy időszakonként jelentkezik?

• Van-e hibaüzenet vagy hibakód?

• Milyen operációs rendszert használ? Mi az operációs rendszer verziója?

• Mely alkalmazások futottak, amikor a hiba megjelent?

• Előidézhető ismét a probléma? Ha igen, hogyan?

2. Jegyezze fel a rendszerinformációkat: 

• A termék neve

• A számítógép típusa és sorozatszáma

Az alábbi ábra mutatja, hogy hol olvasható le a számítógép típusa és sorozatszáma. 

Lenovo ügyfélszolgálati központ
A jótállási időszak alatt segítséget kérhet a Lenovo ügyfélszolgálati központjától. 

Telefonszámok

Az Ön országából vagy régiójából hívható Lenovo-ügyfélszolgálatok aktuális telefonszámainak a listája 
itt található https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist.

Megjegyzés: A telefonszámok bejelentés nélkül megváltozhatnak. Ha az adott országhoz vagy 
régióhoz nincs megadva telefonszám, akkor lépjen kapcsolatba a Lenovo viszonteladójával vagy a 
Lenovo értékesítési képviselőjével.

A jótállási időszak alatt rendelkezésre álló szolgáltatások:

• Hibafelderítés – Képzett személyzet áll rendelkezésre, amely hardverprobléma esetén segítséget 
nyújt a hibafelderítésben és a probléma javításához szükséges lépések eldöntésében.
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• Lenovo hardver javítás - Ha a problémát jótállással rendelkező Lenovo hardver okozza, képzett 
személyzet nyújt megfelelő szintű szolgáltatást.

• Műszaki változtatások kezelése – Esetenként előfordulhat, hogy az értékesítést követően valamely 
terméket módosítani kell. A hardverre vonatkozó Tervezési módosításokat (EC-ket) a Lenovo, vagy 
a Lenovo hivatalos viszonteladója hajtja végre.

Nem biztosított szolgáltatások

• A nem Lenovo által vagy annak részére gyártott alkatrészek cseréje vagy használata, valamint a 
nem garanciális alkatrészek

• Szoftverhiba forrásának azonosítása
• Az UEFI BIOS konfigurálása, mint a telepítés vagy a frissítés résztevékenysége
• Eszközillesztő-programok változtatása, módosítása vagy frissítése
• Hálózati operációs rendszerek telepítése és karbantartása (NOS)
• Programok telepítése és karbantartása

A Lenovo-hardvertermékre vonatkozó, a Lenovo korlátozott jótállási nyilatkozatban megfogalmazott 
feltételekkel kapcsolatban lásd:

• https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

• https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup

További szolgáltatások vásárlása
A jótállási időszak alatt és után további szolgáltatásokat vehet igénybe a Lenovotól a következő 
webhelyen: https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade.

A szolgáltatások elérhetősége és neve az országtól vagy régiótól függően változhat.
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A. függelék Információk a kisegítő lehetőségekről és az 
ergonómiai alapelvekről

Ez a fejezet a kisegítő lehetőségekkel és az ergonomikus megoldásokkal kapcsolatos információkat 
tartalmazza.

Kisegítő lehetőségek
A Lenovo fontosnak tartja, hogy hallási, látási és mozgási nehézségekkel küzdő ügyfelei számára jobb 
hozzáférést biztosítson a számítástechnika vívmányaihoz. Az alábbi webhelyen megtekintheti a kisegítő 
lehetőségekkel kapcsolatos legfrissebb információkat: https://www.lenovo.com/accessibility.

Ha további segítségre van szüksége a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatban, a https:// 
pcsupport.lenovo.com/supportphonelist címen megtalálja az adott országhoz vagy régióhoz tartozó 
támogatási telefonszámokat.

A számítógép-használat ergonómiai alapelvei
A korszerű ergonómiai megoldások alkalmazása nagyon fontos a személyi számítógép hatékony 
használata és a kényelmetlenség elkerülése szempontjából. Úgy rendezze el a munkakörnyezetét és a 
berendezéseket, hogy azok mind az Ön igényeinek, mind az Ön által végzett munka 
követelményeinek megfeleljenek. Ezenkívül az egészséges munkavégzési gyakorlattal maximalizálható a 
teljesítmény maximalizálása és kényelmesebbé tehető a számítógép-használat.

A virtuális irodában dolgozva hozzá kell szoknia a környezet gyors változásaihoz. A környezeti 
fényforrásokhoz való alkalmazkodás, az aktív ülőhelyzet és a számítógép megfelelő elhelyezése sokat 
segít a teljesítmény és a komfortérzet javításában.

A rajz egy normál helyzetben ülő személyt ábrázol. Ha nem is pontosan így ül, jó néhány segítő 
ötlettel szolgálhatunk. A jó szokások jó eredményre vezetnek.

Általános testtartás: Az azonos helyzetben végzett huzamosabb munkavégzés nyomán kialakuló 
kényelmetlenségek elkerülése érdekében a legjobb, ha időnként kissé módosítja testhelyzetét. A 
gyakori rövid pihenők (óránként legalább egy 10 perces szünet) is hatékonyan segíthetik a testtartás 
okozta kényelmetlenségek kialakulását. Ezekben a szünetekben álljon fel, mozogjon és nyújtsa ki a 
karját, lábát, hátát, nyakát és vállát, végezzen szemgyakorlatokat az izmok és a szem fáradtságának 
csökkentése érdekében.

Képernyő: A képernyő szemtől való ideális távolsága 510–760 mm (20–30 hüvelyk). A képernyőn ne 
tükröződjön sem külső, sem belső fényforrás. A képernyőt tartsa tisztán, fényerejét úgy állítsa be, 
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hogy a megjelenített kép valamennyi részletét tisztán és jól lássa. A képernyő fényerejének 
módosításához nyomja meg a fényerőszabályzó gombokat.

Fejtartás: Nyakát és fejét tartsa semleges, kényelmes (függőleges vagy egyenes) helyzetben. Annak 
érdekében, hogy csökkentse a folyamatos képernyőre fókuszálás okozta szemfáradás kockázatát, 
legalább 20 percenként nézzen el a számítógéptől, és legalább 20 másodpercig nézzen egy (legalább 
20 méterre található) távoli tárgyra.

Szék: A jó szék ülésmagassága állítható, a hátnak megfelelő támaszt biztosít. Állítsa a széket 
kényelmes helyzetbe.

A karok és a kezek helyzete: Lehetőség szerint kartámaszos széket használjon; ha nincs, az 
asztalon alakítson ki helyet alkarjának, így megfelelő alátámasztást nyújt a karoknak. Alkarját, 
csuklóját és karját tartsa ellazított, nyugodt és vízszintes helyzetben. A billentyűzet gombjait finoman 
kezelje, ne „ütögesse” azokat.

A lábak helyzete: Úgy állítsa be az ülőfelületet, hogy combjai párhuzamosak legyenek a padlóval, és 
lábai teljesen a padlón vagy egy lábtartón feküdjenek.

Teendők utazás közben

Lehetséges, hogy utazás közben vagy alkalmi munkavégzés során nem mindig sikerül az ergonómiai 
megfontolásokat teljes mértékben érvényesíteni. Ettől függetlenül igyekezzen a lehető legkényelmesebb 
helyzetet megtalálni. A megfelelő üléshelyzet és a jó megvilágítás például segít a kívánt teljesítmény 
és komfortérzet elérésében. Ha nem irodában dolgozik, fordítson különös figyelmet az aktív 
ülőhelyzetre, és gyakran iktasson be szüneteket. Számos megoldás áll rendelkezésére a számítógép 
módosítására és bővítésre, így maximálisan az igényeihez szabhatja a gépet. Ezen lehetőségek közül 
számos megtalálható a https://www.lenovo.com/accessories webhelyen. Ismerkedjen meg a nagyfokú 
állíthatóságot és egyéb funkciókat biztosító dokkolómegoldásokkal és külső termékekkel.

A kijelzővel kapcsolatos kérdések

A notebookok képernyői a legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek. Ezek a képernyők tiszta, éles, 
nagyméretű és intenzív fényerejű képeket biztosítanak. A megjelenített képek jól láthatók, a szem 
számára kevésbé megterhelők. A huzamosabb ideig végzett megerőltető szemmunka ugyanakkor 
fárasztó lehet. Ha a szemfáradással és látásproblémákkal kapcsolatban kérdései vannak, kérje 
szemészeti szakember segítségét.

Kék fény csökkentés (bizonyos modellek esetén)

A számítógép képernyője kék fényt bocsát ki. A kék fény, más néven nagy energiájú látható (HEV) 
fény, rendelkezik a látható fény legrövidebb hullámhosszával (380 nm és 500 nm között), és ezért a 
legnagyobb energiát termeli. A kék fénynek való hosszú időn át tartó kitettség a szem fáradását 
okozhatja. A számítógép gyári szállításakor alacsony kék fény módban van, ez segíthet csökkenteni a 
vizuális fáradást.
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B. függelék Megfelelési információk

Megfelelőségi információkért lásd: Regulatory Notice (Hatósági szabályozással kapcsolatos 
megjegyzések) a https://pcsupport.lenovo.com weboldalon és Általános biztonsági és megfelelési 
megjegyzések a https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices weboldalon.
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Tanúsítvánnyal kapcsolatos információk
A termék neve Megfelelőségi azonosító Géptípus(ok)

• ThinkPad L14 Gen 2

• ThinkPad L14 Gen 2 LTE (csak 
kontinentális Kína esetén)

• Intel modellek esetén:

- TP00120F2

- TP00120F*

- TP00120F1*

- TP00120F3*

- TP00120F5*

- TP00120F6*

- TP00120F7*

- TP00120F8*

- TP00120F9*

- TP00120FA*

- TP00120FB*

- TP00120FC*

• AMD modellek esetén:

- TP00120F4

- TP00120FD*

- TP00120FE*

- TP00120FJ*

• Intel modellek esetén:

- 20X1

- 20X2

• AMD modellek esetén:

- 20X5

- 20X6

ThinkPad L15 Gen 2

• Intel modellek esetén:

- TP00121F2

- TP00121F*

- TP00121F1*

- TP00121F3*

- TP00121F5*

- TP00121F6*

- TP00121F7*

- TP00121F8*

- TP00121F9*

- TP00121FA*

- TP00121FB*

- TP00121FC*

• AMD modellek esetén:

- TP00121F4

- TP00121FD*

- TP00121FE*

- TP00121FJ*

• Intel modellek esetén:

- 20X3

- 20X4

• AMD modellek esetén:

- 20X7

- 20X8

* csak India esetén
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Az Ön termékével kapcsolatos további megfelelőségi információk a https://www.lenovo.com/compliance
oldalon találhatók.

Az UltraConnect-rádiós antennák elhelyezkedése
A számítógép UltraConnect™-vezeték nélküli antennarendszerrel rendelkezik. A vezeték nélküli 
kommunikáció bárhol engedélyezhető.

Az alábbi ábrán a számítógép antennáinak elhelyezkedése látható: 

1 Vezeték nélküli LAN-antenna (fő)
2 Vezeték nélküli WAN-antenna (fő, bizonyos modellek esetén)
3 Vezeték nélküli WAN-antenna (kiegészítő, bizonyos modellek esetén)
4 Vezeték nélküli LAN-antenna (kiegészítő)

A Szövetségi Hírközlési Tanács (FCC) szállítói megfelelőségi 
nyilatkozata
Megjegyzések: 

• The statements below regarding FCC are only valid for products that are shipping to the United 
States.

• Refer to the product label information to identify the specific model name and number of your 
product.

Az itt következő információk az alábbi termékekre vonatkoznak:

A termék neve Géptípus(ok)

ThinkPad L14 Gen 2 20X1 20X2 20X5 és 20X6

ThinkPad L15 Gen 2 20X3 20X4 20X7 és 20X8

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
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interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected.
• Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than 
recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. 
Unauthorized changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
7001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
Email: FCC@lenovo.com

A rádiófrekvenciára vonatkozó megfelelési nyilatkozat – Korea

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400∼2483.5 , 5725∼5825 무선제품해당)

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기 입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초 
과하지 않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있 습 
니다. SAR 값은 국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치 는 
사람의 신체에서 20mm 이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Működési környezet

Maximális magasság (túlnyomás biztosítása nélkül)

3048 m (10 000 láb)

Hőmérséklet

• Működés során: 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F)

• Tárolás és szállítás eredeti szállítási csomagolásban: -20 °C–60 °C (-4 °F–140 °F)

• Tárolás csomagolás nélkül: 5 °C–43 °C (41 °F–109 °F)

Megjegyzés: Töltés során az akkumulátor hőmérséklete nem mehet 10 °C (50 °F) alá.
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Relatív páratartalom

• Működési feltételek: 8%–95% páratartalom mellett 23 °C (73 °F) hőmérsékleten

• Tárolás és szállítás: 5%–95% páratartalom mellett 27 °C (81 °F) hőmérsékleten

Előírások címkéi
A jogi szabályozások által megkövetelt szabályozással kapcsolatos információk – országtól és a 
régiótól függően – az alábbi módok egyikén állhatnak rendelkezésre. 

• A számítógép kartondobozának külsejére erősített címke

• A számítógépre erősített címke

• A számítógépen előtelepített, az elektronikus címkét tartalmazó képernyő (e-címke képernyője)

Az e-címke képernyőjének megtekintéséhez indítsa újra a számítógépet. Amikor megjelenik a logót 
tartalmazó képernyő, a Startup Interrupt menü előhívásához nyomja le az F9 billentyűt, majd 
koppintson a Szabályozással kapcsolatos információk elemre.

Koreai e-címkére vonatkozó megjegyzés
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C. függelék Megjegyzések és védjegyek

Megjegyzések

Előfordulhat, hogy a Lenovo nem tudja minden országban biztosítani az ebben a dokumentumban 
szereplő összes terméket, funkciót vagy lehetőséget. Az adott országokban rendelkezésre álló 
termékekről és szolgáltatásokról a helyi Lenovo képviseletek szolgálnak felvilágosítással. A Lenovo 
termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozó hivatkozások sem állítani, sem sugallni nem 
kívánják, hogy az adott helyzetben csak a Lenovo termékeit, programjait vagy szolgáltatásait lehet 
alkalmazni. Minden olyan működésében azonos termék, program vagy szolgáltatás alkalmazható, 
amely nem sérti a Lenovo szellemi tulajdonjogát. Minden ilyen termék, program és szolgáltatás 
működésének megítélése és ellenőrzése természetesen a felhasználó felelőssége.

A dokumentum tartalmával kapcsolatban a Lenovo vállalatnak bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló 
szabadalmai lehetnek. E dokumentum megszerzése nem jelenti egyúttal a szabadalmakra vonatkozó 
jogosultságok birtoklását is. Írásos licenckérelmeket a következő címre küldhet:  

Lenovo (United States), Inc. 
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

A LENOVO EZT A KIADVÁNYT AZ ADOTT FORMÁBAN ADJA KÖZRE, ÉS SEMMIFÉLE KÖZVETETT 
VAGY KÖZVETLEN JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, ADOTT 
CÉLRA TÖRTÉNŐ ALKALMASSÁGGAL, ELADHATÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN. Egyes joghatóságok 
nem engedik meg a közvetett vagy közvetlen garanciavállalás visszautasítását bizonyos tranzakciókra, 
így a fenti állítás nem feltétlenül vonatkozik Önre.

Az itt található információk bizonyos időnként módosulhatnak; a változásokat a dokumentum új 
kiadásai tartalmazzák. A szolgáltatás tökéletesítése érdekében a Lenovo fenntartja a jogot, hogy 
további értesítés nélkül bármikor továbbfejlessze és/vagy módosítsa a számítógéppel kapott 
kézikönyvekben leírt termékeket és szoftvereket, valamint a kézikönyv tartalmát.

Előfordulhat, hogy a számítógéppel kapott kézikönyvekben ismertetett szoftver felhasználói felülete, 
funkciói és hardverkonfigurációja nem egyezik meg pontosan az Ön által vásárolt számítógép 
tényleges konfigurációjával. A termék konfigurációjával kapcsolatban olvassa el a vonatkozó 
szerződést (ha van ilyen), ellenőrizze a termékcsomagoláson lévő listát, vagy forduljon a 
forgalmazóhoz. A Lenovo belátása szerint bármilyen formában felhasználhatja és továbbadhatja a 
felhasználóktól származó adatokat anélkül, hogy a felhasználó felé ebből bármilyen kötelezettsége 
származna.

Az e dokumentumban leírt termékek nem implantációk vagy olyan életmentő berendezések számára 
készültek, amelyeknél a hibás működés személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Az ebben a 
dokumentumban szereplő információk nem vonatkoznak a Lenovo termékek leírásaira vagy jótállási 
feltételeire, és nem módosítják azokat. Az ebben a dokumentumban szereplő adatok közül semmi 
sem tekinthető licencszerződésként vagy jótállásként a Lenovo vagy egy harmadik fél szellemi 
tulajdonával kapcsolatban. Az ebben a dokumentumban szereplő információk egyike sem egy adott 
környezetből származik, ezért csak illusztrációnak tekinthetők. Az egyéb működési környezetben 
tapasztalt eredmények eltérőek lehetnek.

A Lenovo belátása szerint bármilyen formában felhasználhatja és továbbadhatja a felhasználóktól 
származó adatokat anélkül, hogy a felhasználó felé ebből bármilyen kötelezettsége származna.
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Bármilyen, e kiadványban szereplő, nem Lenovo weboldalra történő hivatkozás kizárólag kényelmi 
szempontból szerepel, és az adott webhelyek semmiféle támogatását nem célozza. Az ilyen 
webhelyeken található anyagok nem képezik az adott Lenovo termék dokumentációjának részét, így 
ezek használata csak saját felelősségre történhet.

A dokumentumban található teljesítményadatok ellenőrzött környezetben kerültek meghatározásra. 
Ennek következtében a más működési körülmények között kapott adatok jelentősen különbözhetnek a 
dokumentumban megadottaktól. Egyes mérések fejlesztői szintű rendszereken kerültek végrehajtásra, 
így nincs garancia arra, hogy ezek a mérések azonosak az általánosan hozzáférhető rendszerek 
esetében is. Továbbá bizonyos mérések következtetés útján kerültek becslésre. A tényleges értékek 
eltérhetnek. A dokumentum felhasználóinak ellenőrizniük kell az adatok alkalmazhatóságát az adott 
környezetben.

A dokumentum szerzői jogai a Lenovóhoz tartoznak. A dokumentumra nem vonatkoznak a termékhez 
esetleg mellékelt, nyílt forráskódú szoftverekre érvényes licencszerződések, beleértve a Linux®- 
szerződés(eke)t is. A Lenovo értesítés nélkül bármikor módosíthatja a dokumentumot.

A legfrissebb információkért vagy az esetleges kérdéseivel és megjegyzéseivel kapcsolatban 
látogasson el a Lenovo webhelyére:

https://pcsupport.lenovo.com

Védjegyek

A LENOVO, a LENOVO-embléma, a THINKPAD, a THINKPAD-embléma, a TRACKPOINT és az 
ULTRACONNECT a Lenovo védjegye. Az Intel, az Intel Optane és a Thunderbolt az Intel Corporation 
vagy leányvállalatainak védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Linux Linus 
Torvalds bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Microsoft, a Windows, 
a BitLocker és a Cortana a Microsoft vállalatcsoport védjegye. A Mini DisplayPort (mDP) és a 
DisplayPort a Video Electronics Standards Association védjegye. Az NVIDIA az NVIDIA Corporation 
bejegyzett védjegye. A HDMI és HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések a HDMI 
Licensing LLC védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A Wi-Fi és a Miracast a Wi-Fi 
Alliance bejegyzett védjegye. Az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye. A többi 
védjegy a megfelelő védjegytulajdonos védjegye.
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