Здравейте. Ние от Lenovo® разработихме тази публикация, за да ви
помогнем да направите началните си стъпки с операционната
система Microsoft® Windows® 8.1. Независимо дали сте нов
потребител на компютри, или просто на Windows 8.1, ние вярваме,
че ще намерите тази информация полезна сега и за в бъдеще.
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Стартов екран
Стартовият екран представлява опростен интерфейс, оптимизиран
за сензорни екрани, но също толкова използваем с мишка или
друго посочващо устройство. Всяка плочка на стартовия екран е
свързана с приложение, уеб сайт, списък за изпълнение, човек или
друг важен за вас елемент. Някои от плочките са анимирани, за да
ви показват най-новата информация, като например актуализации
на състояния и прогноза за времето.

От стартовия екран може да направите следното:







За да отворите свързаното приложение или функция,
докоснете или щракнете върху плочката.
*За да отидете на екрана с приложения, плъзнете нагоре от
средата на екрана или щракнете върху стрелката за надолу
близо до долния ляв ъгъл на екрана.
За да отидете на работния плот, докоснете или щракнете
върху плочката на работния плот.
*За търсене за налични приложения, настройки и файлове
докоснете или щракнете върху иконата за търсене в горния
десен ъгъл на екрана.
*За изключване, рестартиране или задаване на режим на
икономия на енергия докоснете или щракнете върху иконата
за захранването в горния десен ъгъл на екрана.
*За достъп до лентата на задачите преместете показалеца в
долната част на екрана и плъзнете надолу за показване на
лентата на задачите.

Работен плот
Работният плот на Windows 8.1 наподобява по външен вид и
функции работния плот на по-ранни версии на Windows. На
работния плот можете да изпълнявате стандартните програми на
Windows, да управлявате файлове и да отваряте настройките в
контролния панел. Функциите, като например търсенето и
навигирането до програми и настройки, които се намираха в
менюто "Старт" на Windows 7 и по-ранни версии, сега се
предоставят от препратките в Windows 8.1. Вижте "Препратки"
по-долу в този документ за подробности.

Работният плот предоставя следните компоненти:
Контрола за стартовия екран на Windows: Тази
контрола се намира в долния ляв ъгъл на екрана.
Докоснете или щракнете върху контролата, за да отидете
на стартовия екран.
Лента на задачите: Този компонент се намира в дъното
на екрана, близо до контролата за стартовия екран на
Windows. Съдържа преки пътища до някои приложения.
Можете да закачате допълнителни преки пътища на
лентата на задачите. Лентата на задачите също така
показва иконите на отворените настолни програми.
Лента с инструменти: Този компонент се намира в
дъното на екрана, близо до десния му край. Той съдържа
преки пътища до определени инструменти, функции и
настройки.
Област на работния плот: Това е най-голямата част от
екрана и представлява мястото, където можете да
добавяте икони като преки пътища до своите програми и
да подреждате иконите по свой вкус. Можете също така
да персонализирате външния вид на работния плот.

Препратки
Препратките ви позволяват да навигирате в Windows 8.1,
да извършвате търсения, да отваряте настройки, да споделяте
файлове и т.н. Можете да отворите препратките от стартовия екран,
работния плот или друго работно пространство.

За да отворите препратките, направете едно от следните неща:




Мишка: Преместете показалеца до горния десен ъгъл или
долния десен ъгъл на екрана.
Докосване: Плъзнете бързо навътре от десния край на
екрана.
Клавиатура: Натиснете бутона с емблемата на Windows + C.

Разделите по-долу описват функциите за навигиране, които се
поддържат както на работния плот, така и на стартовия екран или
приложенията.

Търсене
Търсене за налични приложения, настройки и файлове.

Споделяне
Споделяйте файлове, връзки в уеб и други елементи с други хора.
Цялостната поддръжка се ограничава до приложенията от
магазина на Windows. Отворете приложение от магазина на
Windows, изберете елемента, който искате да споделите, отворете
препратките, след което докоснете или щракнете върху Споделяне.

Старт
Отидете на стартовия екран или в последното използвано от вас
приложение.

Устройства
Взаимодействайте с устройства, свързани с компютъра.

Настройки
Персонализирайте настройките на компютъра.

Windows 8.1 Support Center @ Lenovo
support.lenovo.com/windows8.1

Забележки:

Потребителският интерфейс може да изглежда малко
по-различно от показаните илюстрации поради различия в
актуализациите на Windows.

Функциите, означени със звездичка (*), не се поддържат в
по-ранни версии на Windows 8.1.

Движения с докосване и контроли на
мишката

Намаляване
Докосване
Придвижете два пръста близо
един към друг.

Windows 8.1 поддържа както движения с докосване, така и
контролите на мишката. По-долу са описани основните действия,
които можете да извършвате с помощта на сензорен екран или
посочващо устройство.
Забележки:

Движенията с докосване се поддържат само на компютри със
сензорен екран.

Движенията с докосване и контролите на мишката, означени
със звездичка (*), не се поддържат в по-ранни версии на
Windows 8.1.

Мишка
Натиснете клавиша Ctrl, като
едновременно превъртате
колелцето на мишката напред.

Увеличаване
Докосване
Придвижете два пръста далеч
един от друг.

Отваряне на приложение или избиране на елементи
в приложение

Мишка
Натиснете клавиша Ctrl, като
едновременно превъртате
колелцето на мишката назад.

Докосване
Докосване.
Мишка
Щракване.

Завъртане на елемент
Забележка: Някои приложения не поддържат завъртане.
Докосване
Поставете два или повече
пръста върху даден елемент и
след това ги завъртете.

Преместване на обект

Мишка
Ако приложението поддържа
завъртане, щракнете върху
иконата за завъртане.

Докосване
Плъзнете даден елемент до
желаното местоположение.
Мишка
Щракнете върху даден
елемент, задръжте го и го
плъзнете.

Превъртане през елементи

Показване на препратките
Докосване
Плъзнете навътре от десния
край.
Мишка
Преместете показалеца до
горния десен ъгъл или долния
десен ъгъл на екрана.

Преглед на всички приложения

Докосване
Плъзване.

Докосване
Плъзнете нагоре от средата на
стартовия екран.

Мишка
 Завъртете колелцето на
мишката.
 Преместете показалеца, за
да се покаже плъзгачът,
след което използвайте
плъзгача.

Превключване между приложения

Докосване
Плъзнете надолу от горния
край на екрана към лявата или
дясната страна, докато не
видите разделител. След това
отидете на стартовия екран или
екрана с приложения и
докоснете следващото
приложение.

Мишка
Щракнете върху иконата със
намираща се близо
стрелка,
до долния ляв ъгъл на
стартовия екран.

Мишка
1. От горния край на екрана
щракнете, задръжте и
преместете показалеца
надолу, след което го
придвижете наляво или
надясно. Освободете
бутона, когато видите
разделител.
2. Отидете на стартовия екран
или екрана с приложения и
щракнете върху следващото
приложение.

Персонализиране на плочки или показване на
опции за приложенията

Докосване
Плъзнете навътре от левия
край.

Докосване
Плъзнете бързо навътре от
горния или долния край на
стартовия екран или
приложението.

Мишка
Преместете показалеца до
горния ляв ъгъл на екрана и
след това щракнете.
Продължете да щракате, за да
се придвижите през всички
отворени приложения.

Преглед на последно използвани приложения

Показване на няколко приложения едно до друго

Мишка
Щракнете с десния бутон
върху празна област на екрана
или върху някоя плочка.

Още съвети за Windows 8.1
Затваряне на приложение

Докосване
Плъзнете бързо навътре и
навън от левия край.

Докосване
Плъзнете надолу от горния
край на екрана към долния.

Мишка
Преместете показалеца в
горния ляв ъгъл на екрана и
след това придвижете
показалеца надолу по
дължината на левия му край.

Мишка

От горния край на екрана
щракнете, задръжте и
преместете показалеца
към долния край. След
това освободете бутона.

*Преместете показалеца в
горния десен ъгъл на
екрана, след което
щракнете върху бутона
Затвори в лентата със
заглавието.

За повече инструкции относно начина на използване на
Windows 8.1 направете следното:




Отворете приложението Помощ+съвети от стартовия екран
или екрана с приложения.
Отидете на http://support.lenovo.com/windows8.1, за да
посетите Центъра на Lenovo за поддръжка на Windows 8.1.
От екрана с приложенията докоснете или щракнете върху
Помощ и поддръжка, за да отворите информационната
система за помощ и поддръжка на Windows.

Законови изисквания
Lenovo, For Those Who Do. и емблемата на Lenovo са търговски
марки на Lenovo в Съединените щати, в други страни или и в двете.
Microsoft, Windows и Internet Explorer са търговски марки на групата
фирми на Microsoft.
Други имена на компании, продукти или услуги могат да бъдат
търговски марки или сервизни марки на други.
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