Üdvözöljük! A Lenovo® azért alkotta meg ezt a kiadványt, hogy
segítséget nyújtson a Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer
használatához. Akár új számítógép-használó, akár csak a Windows 8.1
új felhasználója, biztosak vagyunk benne, hogy most és a jövőben is
hasznosnak fogja találni az itt leírt információkat.
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Kezdőképernyő

A következőket végezheti el a kezdőképernyőn:





Asztal
Gombok
Érintéses mozdulatok és egérrel végezhető műveletek
További tippek a Windows 8.1 használatához

Kezdőképernyő
A kezdőképernyő egy olyan egyszerűsített kezelőfelület, amelyet
érintőképernyős használatra terveztek, de ugyanúgy használható
egérrel vagy más mutatóeszközzel is. A kezdőképernyő minden egyes
csempéjéhez tartozik egy alkalmazás, webhely, lejátszási lista, személy
vagy bármi más, amit fontosnak talál. Egyes csempék animáltak, hogy a
legfrissebb információkat jeleníthessék meg, pl. az állapotfrissítéseket
vagy az időjárás-előrejelzést.





Az asztalon a következő összetevők találhatók:

Egy kapcsolódó alkalmazás vagy funkció megnyitásához
kattintson vagy koppintson egy csempére.
*Az Alkalmazások képernyőjének megnyitásához húzza felfelé az
ujját a képernyő közepéről, vagy kattintson a lefelé mutató nyílra
a képernyő bal alsó sarkában.
Az asztal megnyitásához kattintson vagy koppintson az asztal
csempére.
*Elérhető alkalmazások, beállítások és fájlok kereséséhez
kattintson vagy koppintson a keresés ikonra a képernyő jobb
fölső sarkában.
*A számítógép leállításához, újraindításához vagy az
energiatakarékos üzemmódok beállításához kattintson vagy
koppintson a főkapcsoló ikonjára a képernyő jobb fölső
sarkában.
*A tálca megnyitásához vigye a mutatót a képernyő aljára, és
csúsztass az ujját lefelé, hogy megjelenjen a tálca.

Windows kezdőképernyő-vezérlő: A vezérlő a képernyő bal
alsó sarkában található. A Kezdőképernyő megnyitásához
kattintson vagy koppintson a vezérlőre.
Tálca: Ez a képernyő alján található, a Windows
kezdőképernyő-vezérlő mellett. Egyes alkalmazások
parancsikonjait tartalmazza. További parancsikonokat is
rögzíthet a tálcán. A tálcán a megnyitott asztali alkalmazások
ikonjai is láthatók.
Eszköztár: Ez a képernyő alján a jobb szélen található.
Eszközök, szolgáltatások és beállítások parancsikonjait
tartalmazza.
Asztalterület: Ez a képernyő legnagyobb része; ehhez
adhatja hozzá a programjai ikonjait parancsikonként, és igény
szerint rendezheti az ikonokat. Az asztal megjelenését
személyre is szabhatja.

Asztal

Gombok

A Windows 8.1 asztalának megjelenése és funkciója hasonló a
Windows korábbi verzióinak asztalához. Az asztalon hagyományos,
Windows rendszerű programokat futtathat, fájlokat kezelhet és
megnyithatja a Vezérlőpult beállításait. Az olyan szolgáltatások, mint a
keresés vagy a programok és beállítások közötti böngészés, amelyek a
Windows 7 rendszerben és a korábbi verziókban a Start menüben
voltak megtalálhatók, most a Windows 8.1 rendszeren a gombok
segítségével érhetők el. További részletekért tekintse meg a
dokumentum „Gombok” című részét.

A gombok segítségével navigálhat a Windows 8.1 operációs
rendszerben, kereshet, megnyithatja a beállításokat, fájlokat oszthat
meg stb. A gombok megnyithatók a kezdőképernyőről, az asztalról vagy
bármely másik munkaterületről.



Billentyűzet: Nyomja meg a Windows logóval ellátott billentyűt és
a C gombot.

A következő részek azokat a navigációs szolgáltatásokat mutatják be,
amelyek az asztalon és a kezdőképernyőn vagy az alkalmazásokban is
használhatók.

Keresés
Elérhető alkalmazások, beállítások és fájlok keresése.

Megosztás
Fájlok, webes hivatkozások és egyéb elemek megosztása másokkal. A
teljes körű támogatás a Windows Áruházbeli alkalmazásokra korlátozott.
Nyisson meg egy Windows Áruházbeli alkalmazást, válasszon ki egy
megosztani kívánt elemet, majd kattintson vagy koppintson a
Megosztás pontra.

Start
Nyissa meg a kezdőképernyőt vagy a legutóbb használt alkalmazást.

Eszközök
A számítógépéhez csatlakoztatott eszközökkel végezhető műveletek.

Beállítások
A számítógép beállításainak személyre szabása.

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

Megjegyzés:

A Windows-frissítések különbözőségei miatt a felhasználói felület
eltérhet az ábrákon látottaktól.

A csillaggal (*) jelölt szolgáltatások nem támogatottak a Windows
8.1 egyes korábbi verzióiban.

A gombok megnyitásához tegye a következők egyikét:



Egér: Vigye a mutatót a képernyő jobb felső vagy jobb alsó
sarkába.
Érintőképernyő: Húzza el az ujját a képernyő jobb széle felől.

Érintéses mozdulatok és egérrel végezhető
műveletek

Kicsinyítés

A Windows 8.1 az érintéses mozdulatokat és az egérrel végezhető
műveleteket is támogatja. A következők olyan alapvető műveletek,
amelyeket az érintőképernyő vagy a mutatóeszköz használatával
hajthat végre.
Megjegyzés:

Az érintéses műveletek csak az érintőképernyős számítógépeken
támogatottak.

A csillaggal (*) jelölt érintéses mozdulatok és egérrel végezhető
műveletek nem támogatottak a Windows 8.1 egyes korábbi
verzióiban.

Érintőképernyő
Mozgassa két ujját egymás felé.

Érintőképernyő
Csúsztassa az ujját.

Egér
Nyomja meg a Ctrl billentyűt,
miközben az egér görgőjével
előrefelé görget.

Egér
 Görgessen az egér
görgőjével.
 Vigye a mutatót a
görgetősávra, majd használja
a görgetősávot.

Érintőképernyő
Mozgassa két ujját egymástól
távolítva.
Egér
Nyomja meg a Ctrl billentyűt,
miközben az egér görgőjével
hátrafelé görget.

Érintés
Érintse meg.

Megjegyzés: Egyes alkalmazások nem támogatják az elforgatást.
Érintőképernyő
Helyezze kettő vagy több ujját
egy elemre, majd forgassa el az
ujjait.
Egér
Ha az alkalmazás támogatja az
elforgatást, akkor kattintson az
elforgatás ikonjára.

Érintés
Húzza el az elemet a kívánt
helyre.

A gombok megjelenítése

Érintőképernyő
Pöccintsen befelé a bal szélről.
Egér
Vigye a mutatót a képernyő bal
felső sarkába, és kattintson. A
megnyitott alkalmazások közötti
váltáshoz kattintson többször.

A legutóbb használt alkalmazások megtekintése
Érintőképernyő
Pöccintsen befelé, majd kifelé a
bal szélről.
Egér
Vigye a mutatót a képernyő bal
felső sarkába, majd vigye lefelé a
mutatót a bal oldalon.

Egér
Vigye a mutatót a képernyő jobb
felső vagy jobb alsó sarkába.

Érintőképernyő
Húzza lefelé az ujját a képernyő
felső széléről balra vagy jobbra
addig, amíg meg nem jelenik egy
választóvonal. Ezután nyissa meg
a kezdőképernyőt vagy az
Alkalmazások képernyőjét, és
érintse meg a következő kívánt
alkalmazást.

Érintőképernyő
Pöccintsen befelé a
kezdőképernyő vagy alkalmazás
felső vagy alsó széléről.
Egér
Jobb gombbal kattintson a
képernyő vagy egy csempe üres
részére.

Egér
1. Kattintson a képernyő felső
szélénél, tartsa lenyomva a
gombot, és vigye a mutatót
lentre, majd jobbra vagy balra.
Engedje fel a gombot, amikor
megjelenik egy választóvonal.
2. Nyissa meg a kezdőképernyőt
vagy az Alkalmazások
képernyőjét, és kattintson a
következő kívánt
alkalmazásra.

Érintőképernyő
Csúsztassa az ujját felfelé a
kezdőképernyő közepéről.
Egér
Kattintson a nyíl ikonra
kezdőképernyő bal alsó
sarkában.

Alkalmazás bezárása
Érintőképernyő
Húzza az ujját lefelé a képernyő
felső széle felől.
Egér

Kattintson a képernyő felső
szélénél, tartsa lenyomva a
gombot, és vigye a mutatót
lentre. Ezután engedje fel a
gombot.

*Vigye a mutatót a képernyő
tetejére, és kattintson a
címsorban a Bezárás
gombra.

További tippek a Windows 8.1
használatához
A Windows 8.1 használatával kapcsolatos további javaslatokért tegye a
következők egyikét:




Minden alkalmazás megtekintése
Érintőképernyő
Pöccintsen befelé a jobb szélről.

Több alkalmazás megjelenítése egymás mellett

Alkalmazások közötti váltás

Elem elforgatása

Objektum mozgatása

Egér
Kattintson egy elemre, tartsa a
gombot lenyomva, és húzza el.

A csempék személyre szabása vagy az alkalmazások
beállításainak megjelenítése

Nagyítás

Alkalmazás megnyitása vagy kijelölések végrehajtása
egy alkalmazásban

Egér
Kattintson rá.

Elemek közötti böngészés

a

Nyissa meg a Súgó+tippek alkalmazást a kezdőképernyőről vagy
az Alkalmazások képernyőjéről.
Nyissa meg a http://support.lenovo.com/windows8.1 hivatkozást,
és tekintse meg a Lenovo Windows 8.1 támogatási központját.
Kattintson vagy koppintson az Alkalmazások képernyő Súgó és
támogatás elemére, és nyissa meg a Windows Súgó és
támogatás információs rendszerét.

Jogi nyilatkozatok
A Lenovo, a For Those Who Do. és a Lenovo logó a Lenovo védjegyei
az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A Microsoft, a Windows és az Internet Explorer a Microsoft
vállalatcsoport védjegyei.
Más cégek, termékek és szolgáltatások nevei mások védjegyei vagy
szolgáltatás védjegyei lehetnek.
Második kiadás (2014. július)
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