Вітаємо. Ми, працівники компанії Lenovo®, створили цю публікацію,
щоб допомогти вам почати працювати з операційною системою
Microsoft® Windows® 8.1. Незалежно від того, чи ви взагалі тільки
почали користуватись комп'ютером, чи ви просто новачок у
Windows 8.1, ми впевнені, що ця інформація стане вам у пригоді
зараз і в майбутньому.

Зміст

Початок роботи з
Windows 8.1







На початковому екрані можна виконувати такі дії:





Початковий екран

Робочий стіл
Ключові кнопки
Жести дотиками і керування мишею
Інші підказки щодо Windows 8.1

Початковий екран
Початковий екран – це спрощений інтерфейс, оптимізований для
сенсорних екранів, але придатний також для використання з мишею
чи іншим вказівним пристроєм. Кожен сегмент початкового екрана
пов'язаний із певною програмою, веб-сайтом, списком відтворення,
особою чи будь-чим іншим, важливим для вас. Деякі сегменти
анімовані і відображають найновішу інформацію, таку як оновлення
стану чи прогноз погоди.





Щоб відкрити пов'язану програму чи функцію, торкніться
сегмента або клацніть його.
* Щоб перейти до екрана програм, проведіть вгору із середини
екрана або натисніть стрілку вниз
біля лівого нижнього кута
екрана.
Щоб перейти до робочого стола, торкніться сегмента робочого
стола або клацніть його.
* Щоб знайти доступні програми, настройки та файли,
торкніться значка пошуку або клацніть його в правому
верхньому куті екрана.
* Щоб завершити роботу комп'ютера, перезавантажити його
або перевести в режим економії енергії, торкніться значка
живлення або клацніть його в правому верхньому куті
екрана.
* Щоб перейти до панелі завдань і відобразити її, перемістіть
вказівник до нижнього краю екрана та протягніть вниз.

Робочий стіл
Робочий стіл Windows 8.1 зовні та функціонально схожий на
робочий стіл у раніших версіях Windows. Можна запускати
традиційні програми Windows, керувати файлами та отримувати
доступ до параметрів панелі керування на робочому столі. Доступ
до таких функцій, як пошук і перехід до програм і параметрів, що у
Windows 7 і більш ранніх версіях знаходилися в меню Пуск, у
Windows 8.1 надається ключовими кнопками. Докладну інформацію
можна знайти в розділі "Ключові кнопки" далі в цьому документі.

На робочому столі розташовано такі компоненти:
Елемент керування початкового екрана Windows: цей
елемент керування розташований у нижньому лівому куті
екрана. Торкніться цього елемента керування, щоб
перейти до початкового екрана.
Панель завдань: цей компонент розташований внизу на
екрані, поруч із елементом керування початкового екрана
Windows. Містить ярлики деяких програм. На панель
завдань можна додати й інші ярлики. На панелі завдань
також відображаються значки відкритих комп'ютерних
програм.
Панель інструментів: цей компонент розташований на
екрані внизу, поруч із правим краєм. Тут розташовано
ярлики деяких інструментів, функцій і параметрів.
Область робочого стола: це найбільша область екрана, і
саме сюди додаються ярлики програм, і тут відповідні
значки можна впорядкувати відповідно до своїх
уподобань. Можна також індивідуально налаштувати
зовнішній вигляд робочого стола.

Ключові кнопки
Ключові кнопки дозволяють переміщуватися операційною системою
Windows 8.1, виконувати пошук, отримувати доступ до параметрів,
надавати доступ до файлів тощо. Ключові кнопки можна відкрити з
початкового екрана, робочого стола чи будь-якого іншого робочого
простору.





Миша: перемістіть вказівник у верхній правий або нижній
правий кут екрана.
Сенсорні функції: проведіть від правого краю екрана в
напрямку до його центра.
Клавіатура: натисніть клавішу з логотипом Windows + C.

У наступних розділах описано функції навігації, що підтримуються і
на робочому столі, і на початковому екрані та у програмах.

Пошук
Пошук наявних програм, параметрів і файлів.

Надання доступу
Надання доступу іншим людям до файлів, веб-посилань та інших
об'єктів. Повна підтримка забезпечується лише у програмах із
магазину Windows. Відкрийте програму з магазину Windows, оберіть
об'єкт, доступ до якого потрібно надати, відкрийте ключові кнопки, а
потім торкніться пункту Спільний доступ або клацніть його мишею.

Пуск
Перехід до початкового екрана або програми, що
використовувалася востаннє.

Пристрої
Взаємодія із пристроями, під'єднаними до комп'ютера.

Параметри
Індивідуальне налаштування параметрів комп'ютера.

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

Примітки.

Інтерфейс користувача може дещо відрізнятися від зображеного
на ілюстраціях через відмінності в оновленнях Windows.

Функції, позначені зірочкою (*), не підтримуються в деяких
більш ранніх версіях ОС Windows 8.1.

Щоб відкрити ключові кнопки, виконайте одну з таких дій:

Жести дотиками й елементи керування
мишею

Зменшення
Сенсорні функції
Зведіть два пальці, наблизивши
їх один до одного.

У Windows 8.1 підтримуються і жести дотиками, і керування мишею.
Далі перелічено основні дії, які можна виконати за допомогою
сенсорного екрана чи вказівного пристрою.
Примітки.

Жести дотиками підтримуються лише на комп'ютерах із
сенсорним екраном.

Жести дотиками й елементи керування мишею, позначені
зірочкою (*), не підтримуються в деяких більш ранніх версіях
ОС Windows 8.1.

Прокручування об'єктів

Миша
Натиснувши клавішу Ctrl,
прокручуйте коліщатко миші
назад.

Сенсорні функції
Торкніться.
Миша
Клацніть.

Повертання об'єкта
Примітка. У деяких програмах повертання не підтримується.
Сенсорні функції
Помістіть два або більше
пальців на об'єкт і поверніть їх.
Сенсорні функції
Перетягніть об'єкт у потрібне
місце.
Миша
Клацніть і, утримуючи об'єкт,
перетягніть його.

Миша
Якщо у програмі передбачено
функцію повертання, клацніть
значок повертання.

Відображення ключових кнопок
Сенсорні функції
Проведіть від правого краю
екрана в напрямку до його
центра.
Миша
Перемістіть вказівник у верхній
правий або нижній правий кут
екрана.

Відображення кількох програм поруч
Сенсорні функції
Виконайте протягування із
середини початкового екрана
угору.

Миша
 Прокручуйте коліщатко
миші.
 Перемістіть вказівник, щоб
відобразити смугу
прокручування, а потім
використовуйте смугу
прокручування.

Збільшення

Відкриття програми або вибір об'єктів у програмі

Переміщення об'єкта

Сенсорні функції
Протягніть.

Миша
Натиснувши клавішу Ctrl,
прокручуйте коліщатко миші
вперед.

Сенсорні функції
Розведіть два пальці,
віддаливши їх один від одного.

Перегляд усіх програм

Сенсорні функції
Проведіть зверху вниз від
верхнього краю екрана вправо
або вліво, доки не з'явиться
розділювач. Потім перейдіть до
початкового екрана або екрана
програм і торкніться іншої
потрібної програми.

Миша
Клацніть значок зі стрілкою,
розташований біля лівого
нижнього кута початкового
екрана.

Миша
1. Клацніть на верхньому краї
екрана і, утримуючи кнопку
натиснутою, перемістіть
вказівник униз, а потім уліво
або вправо. Коли з'явиться
розділювач, відпустіть
кнопку.
2. Перейдіть до початкового
екрана або екрана програм і
клацніть іншу потрібну
програму.

Налаштування сегментів і параметрів відображення
програм

Перехід між програмами
Сенсорні функції
Проведіть від лівого краю
екрана в напрямку до його
центра.

Сенсорні функції
Проведіть від верхнього або
нижнього краю початкового
екрана чи програми в напрямку
центра.

Миша
Перемістіть вказівник у верхній
лівий кут екрана і клацніть
мишею. Для прокручування всіх
відкритих програм по колу
клацайте далі.

Перегляд нещодавно використовуваних програм

Миша
Клацніть правою кнопкою миші
пусту область екрана або
сегмент.

Інші підказки щодо Windows 8.1
Для отримання інших інструкцій із користування системою Windows
8.1 виконайте будь-яку з цих дій:

Закриття програми



Сенсорні функції
Проведіть від лівого краю
екрана в напрямку до його
центра і назад.

Сенсорні функції
Проведіть по екрану зверху
вниз від верхнього до нижнього
краю.

Миша
Перемістіть вказівник у верхній
лівий кут екрана, а потім униз
уздовж лівого краю.

Миша

Клацніть на верхньому
краї екрана і, утримуючи
кнопку натиснутою,
перемістіть вказівник вниз.
Потім відпустіть кнопку.

* Перемістіть вказівник у
верхню частину екрана та
натисніть кнопку Закрити
в рядку заголовка.




Відкрийте програму Довідка+підказки з початкового екрана
або екрана програм.
Перейдіть на сторінку http://support.lenovo.com/windows8.1,
щоб відвідати центр підтримки Lenovo Windows 8.1.
На екрані програм торкніться пункту Довідка і підтримка або
клацніть його, що відкрити інформацію системи довідки й
підтримки Windows.

Юридичні зауваження
Lenovo, For Those Who Do. та логотип Lenovo є товарними знаками
компанії Lenovo у США та/або інших країнах.
Microsoft, Windows та Internet Explorer є товарними знаками групи
компаній Microsoft.
Назви інших компаній, продуктів або послуг можуть бути товарними
знаками або знаками обслуговування інших власників.
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