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PIIRATUD ÕIGUSTE TEAVE: Tarkvara kasutamise piirangud on toodud General Services 
Administration “GSA” lepingus GS-35F-05925 
. 

NB! 

Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. 
 

Informatsioon vastavuse kohta. 

Üldine info:    http://www.lenovo.com/compliance 

Keskkonnainfo: http://www.lenovo.com/ecodeclaration 

Mõned juhised eeldavad, et kasutusel on operatsioonisüsteem Windows® 8.1.  Kui 
kasutate mõnda teist operatsioonisüsteemi, võib mõne toimingu kasutamine erineda 
kasutusjuhendis toodud kirjeldustest. 

 

Juhendis kirjeldatud funktsioonid on enamikel mudelitel ühised. Siiski võib juhtuda, et 
kõiki funktsioone pole kirjeldatud või siis puuduvad arvutil kasutusjuhendis toodud 
funktsioonid. 

Joonistel on toodud Lenovo Yoga 500-15IBD kirjeldused (kui ei ole teisiti märgitud). 

Joonised võivad tegelikkusest veidi erineda. 

     Regulatsioonid 

Lisainformatsiooni leiate veebilehelt http://support.lenovo.com. 

http://www.lenovo.com/compliance
http://www.lenovo.com/ecodeclaration
http://support.lenovo.com/
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Kasutusjuhend hõlmab alljärgnevate mudelite kasutusjuhiseid. 
 

Model name MT 

Yoga 500-14IBD 80N4 

Yoga 500-14IHW 80N5 

Yoga 500-14ACL 80NA 

Yoga 500-14ACZ 80NB 

Yoga 500-15IBD 80N6 

Yoga 500-15IHW 80N7 

Yoga 500-15ACL 80ND 
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Vaade pealt -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

 Lenovo Yoga 500-14IBD/Yoga 500-14IHW/Yoga 500-14ACL/Yoga 500-14ACZ 

  2 3       1       3 2  
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 Lenovo Yoga 500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL 

 
  2 3      1      3 2  

 

  Märkus: Katkendjoonega on märgitud osad, mis ei ole väljastpoolt nähtavad.  
 

 Tähelepanu: 

• Ärge avage ekraani rohkem kui 180 kraadi võrra. Enne ekraani sulgemist tuleb veenduda, et 
pastapliiatsid või muud esemed ei jääks klaviatuuri ning ekraani vahele - ekraan võib kahjustuda. 
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1 

2 

3 

Integreeritud kaamera 

WiFi antennid 

Integreeritud mikrofon 

Kaamera videokõnede tegemiseks. 

Juhtmevaba ühenduse tagamiseks 

Videokonverentside korraldamiseks, vestlemiseks või 

audiosalvestusteks for video conferencing, voice   audio salvestamiseks. 
 

Märkus: Mõni mudel on varustatud ainult ühe mikrofoniga. 

4 Puuteekraan LED tagavalgustusega LCD edastab briljantset pilti. 

  Lisaks töötab ka mitmepuutesüsteem. 

5 Puuteplaat Puuteplaat on mõeldud arvutihiire asendamiseks. 

 Kursori liigutamiseks tuleb puuteplaadil näppu liigutada vajalikus 

suunas over suunas. 
Vasak ning parem klahv täidavad arvutihiire vastavad 
funktsioone. 

 
Märkus: Puuteplaadi/selle klahvide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage klahvi F6
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 Klaviatuuri kasutamine 

 
Klaviatuur (Lenovo Yoga 500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL) 

 Arvuti  on varustatud täisklaviatuuri ja kiirvalikuklahvidega. 
 

Funktsiooniklahvid 

Funktsiooniklahvid võimaldavad  ainsa  vajutusega  aktiveerida  erinevaid.  Kasutamiseks 

vajutage ja hoidke all nuppu Fn ning vajutage samal ajal funktsiooniklahvi. 

 

Lenovo Yoga 500-14IBD/Yoga 500-14IHW/Yoga 500-14ACL/Yoga 500-14ACZ 
 

  2  

 

Allpoolt leiate funktsioonide kirjeldused.  

Fn + End: Katkestuse (break) funktsiooni aktiveerimine. 

 
Fn + PgDn: Lisamisfunktsiooni aktiveerimine. 

Fn + PgUp: Kerimislukustuse aktiveerimine/deaktiveerimine. 

 

 

Fn + Home: Pausi funktsiooni aktiveerimine. 

Fn + Space 

(valitud mudelitel): 
Klaviatuuri tagavalgustus. 
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Lenovo Yoga 500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL 

 

  2  

 

Funktsiooniklahvide kirjeldus:  

Fn + End: Katkestuse (break) funktsiooni aktiveerimine. 

 
Fn + PgDn: Süsteemi päringud. 

 

Kiirvalikuklahvid 

Kiirvalikuklahvid  võimaldavad  ainsa  vajutusega  aktiveerida  erinevaid funktsioone. 

 
Lenovo Yoga 500-14IBD/Yoga 500-14IHW/Yoga 500-14ACL/Yoga 500-14ACZ 

 

Fn + PgUp: Lisamisfunktsiooni aktiveerimine. 

 

 

Fn + Home: Pausi funktsiooni aktiveerimine. 

Fn + Space 

(on select models): 
Ekraani taustvalgus                (väljas tume hele
 väljas). 
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Lenovo Yoga 500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL 

 

 

 
 

 
     :   Closes the currently active window. :    

Toggles the display between the
 

computer and an external device. 

:     Enables/disables the touchpad. :    Increases the display brightness. 

 

 

Funktsiooni „Hotkey“ kasutamine 
Funktsiooni „Hotkey“ välja lülitamiseks BIOS seadistustest: 

1 Lülitage arvuti välja. 

2 Vajutage nuppu „Novo“ ning valige „BIOS setup“. 

3 Avage „Configuration“ menüü ning määrake „Hotkey Mode“ väärtuseks „Disabled“. 

4 Avage menüü „Exit“ ning valige „Exit Saving Changes“. 

:     Mutes/unmutes the sound. :    Enables/disables Airplane mode. 

:    Decreases the volume level. :   Displays all currently active apps. 

:    I  ses the volume level. : 
Turns on/off the backlight of the 

LCD screen. 

 
Refreshes the desktop or the 
currently active window. 

:    Decreases the display brightness. 

Märkus: Kui „Hotkey“ funktsioon on välja lülitatud, tuleb funktsiooniklahvide kasutamisel vajutada ka 

klahvi „Fn. 
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Ekraani asendid  

 Ekraani on võimalik avada kuni 360 kraadi. 

 

Sülearvuti asend  
 

Sobib kasutamiseks juhul kui nii klaviatuuri  
kui ka hiire kasutamine on vajalik (e-kirjade saatmine, töö dokumentidega jne). 
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Stendiasend 

 

Filmide, esitluste jms vaatamiseks. Juhtimiseks piisab puutetundlikust ekraanist. 

 
Tahvelarvuti asend  

 

Sobib kasutamiseks juhul kui ekraani on vaja tihti puudutada (mängimine jne).
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Telgiasend (Esitlusasend) 

 

Sui Sobib kasutamiseks juhul kui ekraani ei ole vaja tihti puudutada (esitlused jne). 

 Tähelepanu: 

•  Ärge kasutage ekraani avamiseks liigset jõudu - ekraan või hinged võivad puruneda. 

Märkus: Kui ekraan on avatud rohkem kui 190 kraadi, lukustuvad klaviatuur ning puuteplaat automaatselt 
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Märkus: 

• Combo audioliides ei sobi tavaliste mikrofonidega. 
• Standardite erinevuse tõttu ei pruugi kõikide kõrvaklappide mikrofonidega audiosalvestus 

õnnestuda. 

 

 

Vaade vasakult -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1 Kensington lukustuse pesa Arvuti varastamise välimiseks saate siia ühendada turvaluku 

(lisavarustus). Täiendavat informatsiooni leiate turvaluku kasutusjuhendist. 
 
  

2 Toitejuhtme pesa Toiteadapteri pistiku ühendamiseks. 

3 USB pesa USB  seadmete ühendamiseks. 

4 Mälukaardi pesa Mälukaartide ühendamiseks. 

 
5 Combo audioliides Peakomplektide ühendamiseks. 

 

 

 

6  Pööramise lukustus Lukustab ekraani pööramisfunktsiooni ühte kindlasse asendisse. 

  Arvuti pööramisel ei muutu ekraani seadistus (Landscape/Portrait). 

 
Märkus: Sülearvuti režiimis see nupp ei tööta. 

7 Helinupp Helitugevuse vähendamiseks. 

8 Helinupp Helitugevuse suurendamiseks. 

Märkus: Mälukaardi seadmete ühendamiseks leiate juhiseid allpoolt. 

 

       

 

Märkus: USB seadmete ühendamiseks leiate juhiseid allpoolt. 
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 Mälukaartide kasutamine (ei kuulu komplekti) 

Arvutiga saab ühendada allpooltoodud formaatidega mälukaarte: 

• Secure Digital (SD)  

• Secure Digital High Capacity (SDHC)  

• Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)  

• MultiMediaCard (MMC) 
 

 

Mälukaardi sisestamine 

Lükake mälukaarti pesasse kuni kostub klõpsatus. 

 
Mälukaardi eemaldamine  

 Tõmmake mälukaart ettevaatlikult pesast välja. 

Märkused: 
• Sisestage pesasse korraga ainult üks mälukaart. 
• Kaardilugeja ei ühildu SDIO seadmetega (SDIO Bluetooth, vms). 

Märkus: Andmete kadumise vältimiseks vajutage enne kaardi eemaldamist ikoonile Safely Remove 

Hardware and Eject Media. 
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Ekraani pööramine  

Kui pöörate sülearvutit, valib süsteem automaatselt sobiva režiimi. 

 

 

 

Horisontaalasend 

 

Rõhtasend 

 

Ekraani pööramise lukustusnupp lukustab ekraani pööramisfunktsiooni ühte kindlasse asendisse.  

  Märkus: Sülearvuti režiimis see nupp ei tööta.  
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Vaade paremalt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1  Aku oleku märgutuli 

2 Toitenupp Seadme sisse ja välja lülitamine. 
 

Märgutuli Märgutule olek Tähendus 

 

 

 

 

Aku märgutuli 
 

 

 

 

 

Põleb (valge) Aku täituvus on üle 20%. 

Põleb (kollane) Aku täituvus on 5% kuni 20%. 

Vilgub kiiresti (kollane) Aku täituvus on alla 5%. 

 

Vilgub aeglaselt (kollane) 
Toimub aku laadimine. Kui täituvus on 
suurem kui 20%, muutub indikaator valgeks. 

 
Vilgub aeglaselt (valge) 

Aku täituvus on 20% ning 80% vahel, laadimine 
kestab. Kui täituvus on üle 80%,  

lõpetab indikaator vilkumise,  kuid laadimine 
kestab niikaua kuni aku on täielikult laetud. 

 

Toitepinge märgutuli 
 

 

Põleb (valge) Arvuti on sisse lülitatud. 

Vilgub Arvuti on ooterežiimis. 

Kustunud Arvuti on välja lülitatud. 
 

3 Novo nupp Kui arvuti on välja lülitatud, avab selle klahvi vajutamine BIOS 

seadistusrežiimi või alglaadimismenüü  
 

4 USB pesa USB 3.0 seadmete ühendamiseks. 

 
5 RJ-45 pesa Arvutivõrguga ühndamiseks. 

6 HDMI port HDMI seadmete ühendamiseks. 

Märkus: Lisainfot leiate altpoolt 

     

Märkused: 

• Novo nupu vajutamiseks võite kasutada näiteks kirjaklambrit. 
• Lisainfot leiate altpoolt. 

Märkus: Lisainfot leiate altpoolt. 
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 USB Seadme ühendamine 

 USB seadmete ühendamiseks on arvutil kolm USB pesa. 

 
Kui USB seade ühendatakse arvutiga esimest korda, paigaldab Windows operatsioonisüsteem 
arvutisse vajalikud draiverid automaatselt. Peale draiverite paigaldamist võib seadet ühendada 
või eemaldada ilma lisategevusteta. 

Enne USB seadme lahti ühendamist tuleb veenduda, et andmeedastus arvuti ning seadme vahel 
ei ole aktiivne. Ohutuks lahti ühendamiseks vajutage ikoonile Safely Remove Hardware and 
Eject Media. 

 

Märkus: Kui USB seade kasutab lisatoidet, tuleb selle toitejuhe seadmega ühendada enne USB liidesega 

ühendamist. Muidu ei pruugi arvuti seadmega ühendust saada. 

Märkus: Tavaliselt suudab Windows lisaseadmed ise tuvastada. Mõne seadme puhul on vaja 

vajalikud draiverid paigaldada enne seadme ühendamist. Sellisel juhul saate 

paigaldamise kohta juhiseid seadme kasutusjuhendist. 
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 Võrgukaabli ühendamine 

 

1 Vajutage RJ-45 pesa katet ettevaatlikult alla (1). 

2  Lükake RJ-45 pistik pesasse. 

 

 
Tarkvara konfigureerimine 

Lisainformatsiooni saate võrguteenuse pakkujalt.  

1 

2 
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Vaade alt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Lenovo Yoga 500-14IBD/Yoga 500-14IHW/Yoga 500-14ACL/Yoga 500-14ACZ 

 
  1  
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 Lenovo Yoga 500-15IBD/Yoga 500-15IHW/Yoga 500-15ACL 

 
1  

 
1 Ventilatsiooniavad Arvuti jahutamiseks. 

2       Speakers Audioheli edastamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Märkus: Arvuti ülekuumenemise vältimiseks ärge katke ventilatsiooniavasid kinni. 
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Peatükk 2. Windows 8.1 kasutamine 
 

 
 Süsteemi seadistamine esmakordsel kasutamisel ----------------- 

 

Esmakordsel kasutamisel tuleb määrata olulised süsteemi seadistused 
allpoolkirjeldatud viisil: 

• Kinnitage, et nõustute kasutuslitsentsi tingimustega  

• Seadistage internetiühendus  

• Registreerige operatsioonisüsteem  

• Looge kasutajakonto 

 
 Operatsioonisüsteemi liidesed ------------------------------------------------------------------------- 

 

Start menüü vahetamiseks Töölaua vastu on kaks võimalust: 

• Valige Start ekraanil Display. 

• Vajutage Windows nuppu  + D (klaviatuuril). 

Töölaua vahetamiseks Start menüü vastu on kolm võimalust: 

• Vajutage Start . 

• Viige kursor alumisse vasakusse nurka ning vajutage nupule Start. 

 

Start Desktop 
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 Sarmiriba (charms) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

 

Sarmid (Charms) on navigatsiooninupud olulisemate funktsioonide käivitamiseks. 
Sarmiribal (Charms bar) on 5 sarmi: Search (Otsi), Share (Jaga), Start, Devices (Seadmed), 
Settings (Seaded). Sarmiriba avamiseks on kaks võimalust. 
 

• Liigutage kursor parempoolsesse ülemisse või parempoolsesse alumisse nurka ning oodake 

millal sarmiriba avaneb. 

• Lohistage sõrm ekraani paremasse äärde ning oodake sarmiriba avanemist. 

• Vajutage Windows nuppu  + C (klaviatuuril). 

 
 

 

Search (otsing) 

 Search on võimas tööriist vajalike failide, rakenduste ning seadistusmenüüde leidmiseks. 

 

 

 

 

 

 



21 

Peatükk 2 Windows 8.1 kasutamine 
 

 

 

 

Share (jagamine) 

Linkide, fotode jms. jagamiseks sõpradele või sotsiaalvõrgustikes ilma kasutusel olevat 
rakendust sulgemata. 

 
 Start  

Kiire võimalus Start menüü avamiseks. 

 
 Devices (seadmed) 

Väliste seadmete nagu videokaamerate, telerite, printerite jms ühendamiseks ning andmete 
vahetamiseks. 

 
 Settings (seadistused) 

 Olulisemate seadistuste tegemiseks (näiteks helitugevuse muutmine või arvuti välja  
lülitamiseks). Samuti ka juhtimispaneeli Control Panel avamiseks. 
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 Arvuti lülitamine ooterežiimi ning arvuti välja lülitamine-------------------- 
 

Kui olete arvutiga töötamise lõpetanud saate selle lülitada ooterežiimi või siis täielikult välja. 

 

Arvuti lülitamine ooterežiimi  
Kui soovite arvutit sulgeda lühemaks perioodiks, soovitame kasutada ooterežiimi. Sellisel juhul 

toimub arvuti sisselülitamine oluliselt kiiremini kuna tavapärast käivitusprotseduuri pole vaja 

läbida.  

Ooterežiimi aktiveerimiseks on kolm võimalust: 

• Vajutage toitenuppu. 

•  Avage sarmiriba ja valige          Settings Power Sleep. 

Arvuti sisselülitamiseks on kaks võimalust: 

• Vajutage ükskõik millist klaviatuuriklahvi. 
• Vajutage toitenuppu. 

 
 Arvuti välja lülitamine  

Kui te ei soovi arvutit pikemat aega kasutada, tuleks see välja lülitada. 
Arvuti välja lülitamiseks: 

•  Avage sarmiriba ja valige          Settings Power Shut down. 

• Vajutage ning hoidke all Start nuppu ning valige  Shut down or sign out -> Shut down. 
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 Puuteekraani kasutamine ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Arvutit saab juhtida puutetundliku ekraani abil (nagu tahvelarvutit) või klaviatuuri ja 
puutepaneeli abil. 

 

Mitmepunkti puuteekraani kasutamine 

 Erinevate toimingute kasutamiseks puudutatakse ekraani  kas ühe või mitme sõrmega.  

 

  
Tap 

Tap once on an item. 

 

 
Performs an action, such as starting an app, 
opening a link, or performing a command. 
Similar to left-clicking with a mouse. 

Press and hold 

Press your finger down and leave it there for 
a moment. 

 

 

 
Enables you to see detailed information 
before selecting an action. Can also open a 
menu with more options. Similar to right- 
clicking with a mouse. 
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(continued) 

 

Frequently used gestures Tasks performed 

Zoom 

Move two fingers together or apart while 
touching the screen. 

 

 

 
Zooms in and out on visual apps, such as 
pictures and maps. Can also jump to the 
beginning or end of a list. 

Rotate 

Place two or more fingers on an item and then 
turn your hand. 

 

 

 

Rotates an object (Märkus: Not all items can 
be rotated, depending upon the app.). 

Slide 

Drag your finger across the screen. 

 

 
Pans or scrolls through lists and pages. 
Can also move an object or be used to draw 
or write, depending upon the app. Similar 
to pressing and holding to pan and to 
scrolling with a mouse. 
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(continued)  

 

Frequently used gestures Tasks performed 

Swipe 

Start from any edge of the screen, then swipe 
inwards toward the center. 

 

 

 
Swiping down from the top edge or up 
from the bottom edge displays a task bar on 
the bottom of the screen with app 
commands, including save, edit, and delete. 

 

If you have an app currently open, you 
can also: 
• Swipe from the top edge to halfway 

down the screen without lifting your 
finger to dock that app on the left or 
right side of the screen. This enables you 
to keep two apps open simultaneously 
in a split-screen format. 

• Swipe from the top edge straight down 
to the bottom edge of the screen 
continuously without lifting your finger 
to close the currently open app. 
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(continued)  

 

Frequently used gestures Tasks performed 
 

 
 

 

 

 
 

 

Swiping in from the left edge can: 
• Bring in and open an app currently 

running in the background. 

 
If there is more than one currently open 
app, you can: 
• Swipe in from the left to bring in an app 

and, without lifting your finger, push that 
app quickly back off the left edge of the 
screen. This displays a list of the apps 
currently running in the background. 

 

 

Swiping in from the right edge of the screen 
displays the charms. 
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Connecting to a  wireless network -- ---------------------------------------------------------- 
 

Enabling wireless connection 

To enable wireless functions, do one of the following: 

• Press F7 ( ) to disable airplane mode. 

• Open the charms and select Settings to open the network configuration page. 
Then toggle the airplane mode switch to Off. 

 

  Märkus: Ensure the Wi-Fi switch on the Network configuration page is toggled to On.  

 

Connecting to a wireless network 

After wireless has been enabled, the computer will automatically scan for available wireless 
networks and display them in the wireless network list. To connect to a wireless network, click 
the network name in the list, and then click Connect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Some networks require a network security key or passphrase for connection. To connect to one of 

those networks, ask the network administrator or the Internet service provider (ISP) for the security 

key or passphrase. 
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Abi ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Avage Windows Help and Support fail: 

• Valige Settings ning seejärel Help. 

• Vajutage Windows  + Fn + F1. 
 

 

Online abi aktiveerimiseks vajutage More to explore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märkus: Windows 8.1 rakenduse Help + Tips leiate töölaualt. 
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Peatükk 3. Lenovo OneKey Recovery  

 

 
 Lenovo OneKey Recovery süsteem on mõeldud andmete varundamiseks ning taastamiseks. 
Süsteemi tõrke korral saab kadunud andmeid taastada, samuti saate oma andmetest teha 
varukoopiaid. 

 

Partitsiooni varundamine  

Partitsiooni saab varundada kettakujutiseks: 
1 Vajutage Novo nuppu või tehke topeltklõps ikoonil OneKey Recovery. 

2 Valige System Backup. 

3 Määrake varukoopia asukoht ning vajutage Next. 

 

Taastamine  

Taastada saab kas partitsiooni originaalolekut või eelnevalt määratud varundusfailist: 
1 Vajutage Novo nuppu või tehke topeltklõps ikoonil OneKey Recovery. 

2 Valige System Recovery. Arvuti taaskäivitub. 
3 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

 

Kui Windows ei käivitu: 
1 Lülitage arvuti välja. 

2 Vajutage Novo nuppu. Novo menüüst valige System recovery ning vajutage klahvi Enter. 

Märkused: 

• Kui arvutile pole paigaldatud Windowsi operatsioonisüsteemi, siis  OneKey Recovery 
süsteemi kasutada ei saa. 

• OneKey Recovery süsteemi kasutamiseks on kõvakettale tekitatud peidetud partitsioon, kus hoitakse 
süsteemi toimimiseks vajalikke faile. Failid on peidetud turvalisuse tagamiseks ning seetõttu on 
kõvakettal vähem vaba ruumi kui on näidatud. 

Märkused: 

• Varundada saab kas arvuti kõvakettale või välisele mäluseadmele. 
• Enne varundamist tuleb eemaldatav kõvaketas lahti ühendada. Vastasel korral võivad andmed hävineda. 
• Varundamine võib võtta aega. 
• Varundamine on võimalik ainult siis, kui Windows on käivitatud normaalselt. 

Märkused: 
• Taastamisprotsessi ei saa enam tühistada. Veenduge, et kõik vajalikud andmed on enne süsteemi 

taastamist salvestatud. 
• Taastamisprotsessi ei saa enam tühistada. Veenduge, et kõik vajalikud andmed on enne süsteemi 

taastamist salvestatud. 
• Taastamiseks peab Windows olema käivitatud normaalselt. 
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Peatükk 4. Tõrkeotsing 
 

 
 Korduma kippuvad küsimused --------------------------------------------------------------------------- 

 

Korduma kippuvad küsimused  kategooriate kaupa. 

 
Informatsiooni otsimine 

 

Milliseid ohutusnõudeid peaksin ma arvuti kasutamisel järgima? 

Ohutusjuhised leiate arvutiga kaasasolevast juhendist Lenovo Safety and General Information 
Guide. 

Tutvuge kõikide juhistega ning järgige neid alati. 

Kuskohast leian ma arvuti tehnilised andmed? 

Tehnilised andmed leiate arvutiga kaasasolevatelt infolehtedelt. 

Kuskohast leian ma arvuti garantiitingimused? 

Garantiitingimuste kohta leiate informatsiooni kodulehelt support.lenovo.com/warrantystatus 

 
Eelpaigaldatud tarkvara ning draiverid 

Kuskohast leian ma arvutisse paigaldatud tarkvara plaadid? 

Arvutiga pole kaasas paigaldusplaate. Vajadusel leiate paigaldusprogrammid arvuti kõvaketta 
partitsioonist D. Lisaks leiate vajaliku tarkvara Lenovo kodulehelt. 

Kuskohast leian ma arvuti riistvara draiverid? 

Kui arvutile on eelpaigaldatud Windows operatsioonisüsteem, leiate kõik vajalikud draiverid 
arvuti kõvaketta partitsioonist D. Lisaks leiate vajalikke draivereid Lenovo kodulehelt. 

 

 Lenovo OneKey Recovery System 
 

Kus asuvad taastamiseks mõeldud plaadid? 

Arvutiga pole kaasas taastusplaate. Kasutage Lenovo OneKey  

Recovery süsteemi. 

Mida teha kui varundamine ebaõnnestub? 

Mida teha kui varundamine ebaõnnestub: 

1 Sulgege kõik avatud programmid ning proovige uuesti 

2 Kui valitud asukoht ei tööta, valige uus asukoht. 

Millal tuleks tehaseseaded taastada? 

Kui operatsioonisüsteem ei käivitu, veenduge enne taastamist, et kõik vajalikud andmed on 
salvestatud. 

http://support.lenovo.com/warrantystatus
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 BIOS setup utility 

 

Mis on “BIOS setup utility“? 

„BIOS setup utility” on ROM-baasil arendatud välja töötatud tarkvara, mis kuvab arvuti 
baasinformatsiooni ning pakub võimalusi riistvara režiimi seadistamiseks ning turvasätete 
tegemiseks. 

Kuidas käivitada “BIOS setup utility” tarkvara? 

1 Lülitage arvuti välja. 

2 Vajutage Novo nuppu ning valige BIOS Setup. 

Kuidas muuta arvuti käivitumisrežiimi? 

Saate valida kahe käivitumisrežiimi vahel: UEFI ning Legacy Support. Käivitage “BIOS setup 
utility” ning valige menüüst kas UEFI või Legacy Support. 

Miks on vaja arvuti käivitumisrežiimi muuta? 

Vaikimisi on määratud UEFI režiim. Kui soovite paigaldada Windows Legacy operatsioonisüsteemi 
(vanemad kui Windows 8), tuleb valida Legacy Support, muidu ei saa seda paigaldada. 

 

 

Tõrkeotsing ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  Probleemid käivitumisel   

Peale arvuti sisse lülitamist 

ei lülitu ekraan sisse. 

• Kui ekraanil puudub pilt: 

- Kontrollige, kas toiteplokk on arvuti ning 
elektrivõrguga korrektselt ühendatud. 

- Veenduge, et arvuti on sisse lülitatud (vajutage 
kontrollimiseks sisse/väljalülitusnuppu. 

• Kui eelpooltoodud lahendustest pole abi, pöörduge 
hooldusfirmasse. 

Peale arvuti sisse lülitamist 

ilmub ekraanile ainult 

valge kursor. 

• Taastage Windows keskkonna varundusfailide abil 
operatsioonisüsteem. Kui see ei aita, pöörduge 
hooldusfirmasse. 
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Ekraan lülitub arvuti 

töötamise ajal välja. 

• Toiterežiimi seadistustes on arvuti automaatne 
väljalülitamine  aktiveeritud. Arvuti sisse lülitamiseks: 

- Vajutage suvalist klahvi. 

- Vajutage toitenuppu. 

- Vajutage Windows klahvi. 

- Vajutage F9 ( ) klahvi. 

 Probleemid toitega   

Kuvatakse aku tühjenemise 

teadet ning arvuti lülitub 

automaatselt välja. 

• Aku on tühjenenud. Ühendage toiteplokk 
arvutiga. 

Arvuti lülitub peale selle 

sisse lülitamist 

automaatselt välja. 

• Veenduge, et: 

- Aku on laetud. 

- Arvuti ei ole üle kuumenenud või liiga jahtunud. 

 

Märkus: Kui aku on laetud ning temperatuur on sobiv, pöörduge hooldusfirmasse. 
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Arvuti ei lülitu 

ooterežiimilt sisse. 

• Kui arvuti on ooterežiimis, ühendage kõigepealt 
toiteplokk arvutiga ning seejärel vajutage kas 
toitenuppu või „Windows“ nuppu. 

• Kui arvuti ei lülitu siiski sisse, tuleks arvutit 
taaskäivitada. Salvestamata andmed võivad 
kustuda. Arvuti taaskäivitamiseks tuleb toitenuppu 
hoida all vähemalt viis sekundit. Kui 
taaskäivitamine ei õnnestu, eemaldage toiteplokk. 

Probleemid ekraanipildiga   

Ekraanil ei kuvata mitte 

midagi. 

• Lahendused: 

- Kui toiteplokk on ühendatud ja toite märgutuli 
põleb, vajutage ekraani heleduse suurendamiseks 
klakvi F12 ( ). 

- Kui toite märgutuli vilgub, vajutage toitenupule. 

- Taustvalguse aktiveerimiseks vajutage           
klahvi F9 ( )  

- Järgi alumises punktis toodud juhiseid. 

Ekraanipilt on moonutatud. • Veenduge, et: 

- Ekraani resolutsioon ning värvikvaliteet on 
korrektselt seadistatud. 

- Valitud on õige ekraan. 

Ekraanile ilmuvad valed 

tahemärgid. 

• Kontrollige, kas operatsioonisüsteem või 
programmid on korrektselt paigaldatud? 
Vajadusel pöörduge hooldusfirmasse. 

 Probleemid heliga   

Kõlaritest ei kostu heli ka 

peale helitugevuse 

suurendamist. 

• Veenduge, et: 

- Vaigistamisrežiim (Mute) on välja lülitatud. 

- Audiopesa (Combo) pole kasutusel. 

- Taasesitusseadmeteks on valitud arvuti kõlarid. 

-  
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Arvuti lülitub välja enne kui 

aku tühjenemise hoiatustuli 

süttib või jätkab töötamist peale 

hoiatustule süttimist. 

• Laadige aku täis. 

 Probleemid kõvakettaga  

Kõvaketas ei tööta. • Kontrollige BIOS seadete „Boot“ menüüst, kas 
kõvaketas sisaldub UEFI loendis. 

 Teised probleemid   

Arvuti ei reageeri. • Arvuti taaskäivitamiseks tuleb toitenuppu hoida all 
vähemalt viis sekundit. Kui taaskäivitamise ei õnnestu, 
eemaldage toiteplokk. 

• Kui arvuti kasutab võrguühendust, võib 
väljalülitustaimeri aktiveerumine  arvuti töötamise 
peatada. Deaktiveerige väljalülitustaimer ajal, millal 
arvuti võrguühendust kasutab. 

Soovin arvutit 

käivitada sellega 

ühendatud 

lisaseadmelt, kuid see 

ei toimi. 

• Kui BIOS seadetes on käivitusrežiimiks valitud 
UEFI, kontrollige kas lisaseade seda protokolli 
toetab ning on loendisse lisatud. 

• Käivitusseadme valimiseks vajutage Novo klahvi 
(arvuti peab olema välja lülitatud). 

Arvutiga ühendatud 

lisaseade ei toimi. 

• Kui arvuti on sisse lülitatud, võib sellega 
ühendada (või lahti ühendada) ainult USB 
kaableid. Vastasel juhul võib arvuti rikneda. 

• Kui kasutate USB kaabliga ühendatud 
seadmeid, mis tarbivad palju voolu (näiteks 
DVD salvesti), tuleb kasutada täiendavat 
toiteplokki. Vastasel juhul ei pruugi lisaseade 
töötada ning arvuti võib välja lülituda. 

  


