
 IdeaPad L340 Gaming Series  آشنایی با لپ تاپ 

 

 نمای جلویی دستگاه:

 
 

 
یا فیلم   عکاسی نمایید وتوانید  می با کلیک بر روی دوربین از منوی استارت، : . دوربین 1

 ضبط کنید.

کنید که از عکاسی، چت ویدیویی و  های دیگری استفاده می در کنفرانس، اگر از برنامه

هنگامی که ویژگی دوربین مورد نیاز را از برنامه فعال می کنید، ،  کنندپشتیبانی میویدیو  

 دوربین به طور خودکار شروع به کار می کند. 

شاتر شایان ذکر است    یا باز کنید. و  شاتر را بلغزانید تا لنز دوربین را بپوشانید    : . شاتر 2

 . طراحی شده است از دوربین برای محافظت

 اگر نشانگر روشن است، دوربین در حال استفاده است.  : ین. نشانگر دورب3

4  .LAN/  ارسال و دریافت امواج رادیویی برای ماژول : آنتن هایی برای  بلوتوث بی سیم

LAN/Bluetooth   .بی سیم 



 کامپیوتر قابل مشاهده نیستند. محیط بیرونآنتن ها از  توجه:

 صدا راضبط می کند.  : . میکروفون صدا5

  متن، گرافیک، و فیلم ها را   مدل های انتخابی از عملکرد چند لمسی  : نمایش. صفحه  6

 .پشتیبانی می کنند

 

 نمای باالیی:

 

 

 
 . شکاف های تهویه: گرمای داخلی را از بین می برد.1

 . صفحه کلید عددی: به سرعت اعداد را وارد کنید.2

 انجام دهید.. صفحه لمسی: لمس انگشت و تمام عملکردهای یک ماوس سنتی را 3

 

 

 

 



 نمای پشت:

 

 

 
. شیارهای تهویه: شکاف های تهویه و فن داخلی باعث می شود هوا در رایانه به گردش 1

 از خنک کننده مناسب، به ویژه خنک کننده ریزپردازنده اطمینان حاصل کنید.  درآید. 

 . بلندگوها: بلندگوها وظیفه تولید صدا را به عهده دارد.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نمای چپ دستگاه: 

 

 

 
 

 
 به برق متناوب وصل شوید. AC. کانکتور برق متناوب: از طریق آداپتور برق 1

 و باتری رایانه را نشان دهید. AC. نشانگر وضعیت باتری/شارژ شدن: وضعیت برق 2

 ( ٪100 - ٪91سفید: متصل به برق متناوب )قدرت باتری   ⦁

 ( % 90تا  % 1کهربایی: متصل به برق متناوب )قدرت باتری  ⦁

 .خاموش: به برق متناوب متصل نیست ⦁

 ( متصل شوید.LAN. رابط اترنت: به یک شبکه محلی )3

مانند   : HDMIرابط    . 4 سازگار،  ویدیویی  مانیتور  یا  دیجیتال  صوتی  دستگاه  یک  به 

 وصل شوید. HDتلویزیون 

، ماوس USBمانند صفحه کلید    USBدستگاه های سازگار با    : USB 3.0. اتصاالت  5

USB دستگاه ذخیره سازی یا چاپگر ،USB  .را به آن وصل کنید 



اینچی(   0.14میلی متری )  3.5قطبی    4. رابط صوتی: هدفون یا هدست را با دوشاخه  6

 وصل کنید تا به صدای کامپیوترگوش کنید.

 میکروفون معمولی پشتیبانی نمی شود. توجه:

-USBیا به لوازم جانبی  و    برای گسترش عملکرد رایانه، انتقال داده  : USB-C. کانکتور  7

C  متصل شوید 

ممکن ،  متصل شده  USB-Cاست، لوازم جانبی    ٪10وقتی توان باتری کمتر از    توجه:

 .است درست کار نکند 

 Systemهنگامی که رایانه خاموش است، این دکمه را فشار دهید تا    : Novo. دکمه  8

Recovery  (بازیابی )  ابزار راه اندازی    وBIOS  به شروع    یا برای ورود به منوی بوت  و

 کار نماید.

 رایانه را نشان می دهد.برق وضعیت  : . نشانگر وضعیت برق9

 (.٪100 - ٪21سفید )روشن(: رایانه روشن است )قدرت باتری  ⦁

 درصد(.  20تا  1زند(: رایانه روشن است )باتری سفید )چشمک می ⦁

 سفید )چشمک زن(: کامپیوتر در حالت خواب است.  ⦁

 . خاموش: رایانه خاموش یا در حالت خواب است ⦁

 

 

 

 

 

 

 

 



 نمای سمت راست: 

 

 

 
  قفل از طریق یک   را  میز یا سایر وسایل    . اسالت قفل امنیتی کوچک: رایانه خود را روی1

 دستگاه سازگار قفل کنید. کابل امنیتی

 

 


