Bună. Noi, Lenovo® am dezvoltat această publicaţie pentru a vă ajuta
să faceţi primii paşi cu sistemul de operare Microsoft® Windows® 8.1.
Indiferent dacă sunteţi un utilizator nou de calculator sau pur şi simplu
sunteţi începător în Windows 8.1, credem că veţi găsi utile aceste
informaţii acum şi în viitor.

Cuprins
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Ecranul Start

Puteţi face următoarele acţiuni pe ecranul Start:





Desktop
Butoane
Gesturi tactile şi acţiuni cu mouse-ul
Mai multe sugestii pentru Windows 8.1




Ecranul Start
Ecranul Start este o interfaţă simplificată optimizată pentru ecranele
tactile, dar care poate fi utilizată şi cu un mouse sau cu alt dispozitiv
indicator. Fiecare cadru din ecranul Start este asociat unei aplicaţii, unui
site Web, unei liste de redare, unei persoane sau orice altceva ce
consideraţi important. Anumite cadre sunt animate pentru a vă afişa
cele mai recente informaţii, cum ar fi actualizări de stare sau prognoze
meteo.

Pentru a deschide aplicaţia sau funcţia asociată, atingeţi sau faceţi
clic pe cadru.
*Pentru a ajunge la ecranul Apps, glisaţi în sus din centrul
ecranului sau faceţi clic pe săgeata jos
de lângă colţul din
stânga jos al ecranului.
Pentru a ajunge la desktop, atingeţi sau faceţi clic pe cadrul
desktop.
*Pentru a căuta aplicaţiile, setările şi fişierele disponibile, atingeţi
sau faceţi clic pe pictograma de căutare din colţul din dreapta
sus al ecranului.
*Pentru a închide, reporni sau configura calculatorul la modurile de
economisire a energiei, atingeţi sau faceţi clic pe pictograma de
alimentare din colţul din dreapta sus al ecranului.
*Pentru a ajunge la bara de activităţi, deplasaţi indicatorul în
marginea de jos a ecranului şi glisaţi în jos pentru a afişa bara de
activităţi.

Desktop
Desktopul Windows 8.1 este similar în aspect şi funcţii cu desktopul din
versiunile anterioare de Windows. Puteţi rula programe Windows
tradiţionale, puteţi gestiona fişiere şi puteţi accesa setările Panoului de
control de pe desktop. Funcţiile precum cele de căutare şi de navigare
în programe şi setări, care erau în meniul Start din Windows 7 şi din
versiunile anterioare sunt acum furnizate de butoanele din Windows 8.1.
Pentru detalii, consultaţi „Butoane” ulterior din acest document.

Desktopul oferă următoarele componente:
Control ecran Start în Windows: acest control este amplasat
în colţul din stânga jos al ecranului. Pentru a ajunge la ecranul
Start, atingeţi sau faceţi clic pe acest control.
Bară de activităţi: această componentă este amplasată în
partea de jos a ecranului, lângă controlul ecranului Start din
Windows. Include comenzi rapide către anumite aplicaţii.
Puteţi fixa comenzi suplimentare în bara de activităţi. Bara de
activităţi afişează şi pictograme pentru programele deschise
pe desktop.
Bară de instrumente: această componentă este amplasată
în partea de jos a ecranului lângă marginea din dreapta.
Conţine comenzi rapide la anumite instrumente, funcţii şi
setări.
Zona desktop: aceasta este cea mai mare zonă a ecranului.
Acolo puteţi adăuga pictograme ca şi comenzi rapide la
programele dumneavoastră şi puteţi aranja pictogramele după
cum doriţi. De asemenea, puteţi personaliza aspectul
desktopului.

Butoane
Butoanele vă permit să navigaţi în Windows 8.1, să efectuaţi căutări, să
accesaţi setări, să partajaţi fişiere şi aşa mai departe. Puteţi deschide
butoanele din ecranul Start, de pe desktop sau din orice alt spaţiu de
lucru.

Pentru a deschide butoanele, optaţi pentru una dintre următoarele
variante:




Mouse: deplasaţi indicatorul în colţul din dreapta sus sau jos al
ecranului.
Atingere: treceţi cu degetele spre interior de la marginea din
dreapta a ecranului.
Tastatură: apăsaţi tasta cu logo-ul Windows + C.

Următoarele secţiuni descriu funcţiile de navigare acceptate atât pe
desktop şi ecranul Start, cât şi în aplicaţii.

Căutare
Căutaţi aplicaţii, setări şi fişiere disponibile.

Partajare
Partajaţi cu alte persoane fişiere, linkuri Web şi alte elemente. Suportul
complet este limitat pentru aplicaţiile de Magazin Windows. Deschideţi o
aplicaţie de Magazin Windows, selectaţi elementul pe care doriţi să îl
partajaţi, deschideţi butoanele, apoi atingeţi sau faceţi clic pe Share.

Start
Deschideţi ecranul Start sau ultima aplicaţie pe care aţi utilizat-o.

Dispozitive
Interacţionaţi cu alte dispozitive conectate la calculatorul
dumneavoastră.

Setări
Personalizaţi setările calculatorului.

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

Note:

Este posibil ca interfaţa utilizator să arate uşor altfel decât în
ilustraţii din cauza variaţiilor din cadrul actualizărilor Windows.

Funcţiile marcate cu un asterisc (*) nu sunt acceptate pe unele
versiuni anterioare de Windows 8.1.

Gesturi tactile şi acţiuni cu mouse-ul

Măriţi
Atingere
Îndepărtaţi două degete.

Windows 8.1 acceptă utilizarea atât a gesturilor tactile, cât şi a acţiunilor
cu mouse-ul. Următoarele sunt acţiuni de bază pe care le puteţi efectua
utilizând ecranul tactil sau dispozitivul indicator.
Note:

Gesturile tactile sunt acceptate numai pe calculatoare cu ecran
tactil.

Gesturile tactile şi acţiunile cu mouse-ul marcate cu un asterisc (*)
nu sunt acceptate în unele versiuni anterioare de Windows 8.1.

Deschideţi o aplicaţie sau efectuaţi selecţii dintr-o
aplicaţie
Atingere
Atingeţi.

Comutaţi între aplicaţii
Atingere
Treceţi cu degetele de la
marginea din stânga.

Mouse
Apăsaţi tasta Ctrl în timp ce
defilaţi cu rotiţa mouse-ului
înapoi.

Vizualizaţi aplicaţii utilizate recent
Atingere
Treceţi cu degetele spre interior
şi exterior de la marginea din
stânga.

Mouse
Dacă aplicaţia acceptă rotirea,
faceţi clic pe pictograma rotire.

Mouse
Faceţi clic.

Mouse
Deplasaţi cursorul în colţul din
stânga sus al ecranului, apoi
deplasaţi-l în jos de-a lungul
marginii din stânga.

Afişaţi butoanele
Atingere
Treceţi cu degetele de la
marginea din dreapta.

Mutaţi un obiect
Atingere
Glisaţi un element în locaţia
dorită.
Mouse
Faceţi clic, menţineţi şi glisaţi un
element.

Mouse
Mutaţi cursorul în colţul din
dreapta sus sau jos al ecranului.

Derulaţi elementele
Atingere
Deplasaţi.

Micşoraţi
Atingere
Apropiaţi două degete.
Mouse
Apăsaţi tasta Ctrl în timp ce
defilaţi cu rotiţa mouse-ului
înainte.

Mouse
 Rotiţi rotiţa mouse-ului.
 Mutaţi cursorul pentru a afişa
bara de defilare; apoi utilizaţio.

Vizualizare totală aplicaţii
Atingere
Glisaţi în sus din centrul ecranului
Start.
Mouse
Faceţi clic pe pictograma săgeată
amplasată lângă colţul din
stânga jos al ecranului Start.

Afişaţi mai multe aplicaţii una lângă cealaltă
Atingere
Glisaţi în jos din marginea de sus
a ecranului în partea stângă sau
în partea dreaptă până vedeţi un
separator. Apoi, deschideţi
ecranul Start sau Apps şi atingeţi
următoarea aplicaţie dorită.

Atingere
Treceţi cu degetele spre interior
de la marginea de sus sau de jos
a ecranului Start sau a aplicaţiei.

Mouse
Deplasaţi cursorul în colţul din
stânga sus al ecranului, apoi
faceţi clic. Continuaţi să faceţi clic
pentru a parcurge toate aplicaţiile
deschise.

Rotiţi un element
Notă: Anumite aplicaţii nu acceptă rotirea.
Atingere
Puneţi două sau mai multe
degete pe un element şi rotiţi.

Personalizaţi cadrele sau afişaţi opţiunile aplicaţiei

Mouse
Faceţi clic dreapta pe o zonă
goală de pe ecran sau de pe un
cadru.

Mouse
1. Din marginea de sus a
ecranului, faceţi clic, ţineţi
apăsat şi mutaţi cursorul în
jos, apoi spre stânga sau spre
dreapta. Eliberaţi butonul când
vedeţi un separator.
2. Deschideţi ecranul Start sau
Apps şi faceţi clic pe
următoarea aplicaţie dorită.

Închideţi o aplicaţie
Atingere
Glisaţi în jos din marginea de sus
a ecranului către partea de jos.
Mouse

Din marginea de sus a
ecranului, faceţi clic, ţineţi
apăsat şi mutaţi indicatorul
în partea de jos. Apoi,
eliberaţi butonul.

*Deplasaţi indicatorul în
partea de sus a ecranului şi
faceţi clic pe butonul Close
din bara de titlu.

Mai multe sugestii pentru Windows 8.1
Pentru instrucţiuni detaliate legate de utilizarea Windows 8.1, procedaţi
astfel:




Deschideţi aplicaţia Ajutor+Sfaturi din ecranul Start sau din
ecranul Apps.
Accesaţi http://support.lenovo.com/windows8.1 pentru a vizita
Centrul de asistenţă Lenovo Windows 8.1.
Din ecranul Apps, atingeţi sau faceţi clic pe Help and Support
pentru a deschide sistemul de informaţii Windows Help and
Support.

Observaţii juridice
Lenovo, For Those Who Do. şi logo-ul Lenovo sunt mărci comerciale
deţinute de Lenovo în Statele Unite, în alte ţări sau ambele.
Microsoft, Windows şi Internet Explorer sunt mărci comerciale ale
grupului de companii Microsoft.
Alte nume de companii, de produse sau de servicii pot fi mărcile
comerciale sau mărcile de serviciu ale altora.
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