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Upptäck din bärbara Lenovo-dator

Tack för att du väljer en bärbar Lenovo®-dator! Vi vill leverera den bästa lösningen till dig.

Innan du påbörjar introduktionen bör du läsa följande information: 

• Bilderna i den här dokumentationen kanske skiljer sig något från din produkt.

• Beroende på modell kanske anvisningarna för vissa tillbehör, funktioner, program och gränssnitt inte gäller 
för din dator.

• Dokumentationens innehåll är kan ändras utan föregående meddelande. De senaste dokumentationen 
finns på https://pcsupport.lenovo.com.
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Kapitel 1. Lär känna datorn

Framsida

Infraröd (IR) kamera*/kamera* Linsskydd för webbkamera 

Mikrofon Pekskärm

Strömbrytare med fingeravtrycksläsare TrackPoint®-styrpinne

NFC-symbol (Near Field 
Communication)* Styrplatta

TrackPoint-knappar
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* vissa modeller

Linsskydd för webbkamera

Skjutbar slutare för webbkameran som täcker eller visar kameraobjektivet. Det är utformat för att skydda din 
sekretess.

Närliggande information

• ”Logga in med ditt ansikts-ID (vissa modeller)” på sidan 28

• ”Använda pekskärmen ” på sidan 12

• ”Logga in med ditt fingeravtryck” på sidan 27

• ”Använda TrackPoint-pekdonet” på sidan 10

• ”Använda styrplattan” på sidan 11

• ”Ställa in en NFC-anslutning” på sidan 23
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Vy från sidan

USB-C® (Thunderbolt™ 4)-strömport USB-C-kontakt (Thunderbolt 4)

HDMI™-kontakt Always On USB 3.2-port Gen 1

Smartkortläsare Lenovo Integrated Pen

Ljudkontakt Nano-SIM-kortplats

USB 3.2-port Gen 1 Säkerhetslåsplats

* vissa modeller

Närliggande information

• ”Ladda datorn” på sidan 22

• ”USB-specifikationer” på sidan 4

• ”Anslut till ett mobilnätverk (vissa modeller)” på sidan 7

• ”Låsa datorn” på sidan 27

• ”Använda ett smartkort (vissa modeller)” på sidan 24

• ”Använda Lenovo Integrated Pen (vissa modeller)” på sidan 15
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Undersida

Högtalare Hål för nödåterställning

Hål för nödåterställning

Återställ datorn om den slutar svara och det inte går att stänga av den genom att trycka på strömbrytaren. 

1. Koppla bort datorn från nätuttaget.

2. För in ett uträtat gem i hålet för att tillfälligt stänga av strömförsörjningen.

3. Anslut datorn till nätuttaget och tryck sedan på strömbrytaren.

Specifikationer
Detaljerade specifikationer för din dator finns på https://psref.lenovo.com.

USB-specifikationer
Anm: Vissa USB-portar är kanske inte tillgängliga på din dator beroende på modell.

4 Användarhandbok för ThinkPad X13 Yoga Gen 2

https://psref.lenovo.com


Portens namn Beskrivning

• USB 2.0-port

• USB 3.2-port Gen 1

Anslut USB-kompatibla enheter, till exempel ett USB-tangentbord, en 
USB-mus, en USB-lagringsenhet eller en USB-skrivare.

• USB-C (3.2 Gen 1)-port

• USB-C (3.2 Gen 2)-port

• USB-C (Thunderbolt 3)-port

• USB-C (Thunderbolt 4)-port

• Ladda USB-C-kompatibla enheter med 5 V spänning och 1,5 A 
strömstyrka.

• Anslut till en extern bildskärm: 

– USB-C till VGA: upp till 1 920 × 1 200 pixlar, 60 Hz

– USB-C till DP: upp till 5 120 × 3 200 pixlar, 60 Hz

• Anslut till USB-C-tillbehör för att utöka datorns funktionalitet. Köp 
USB-C-tillbehör på https://www.lenovo.com/accessories.

Information om USB-överföringshastighet

Beroende på flera faktorer, till exempel värdens bearbetningskapacitet och kringutrustning, filattribut och 
andra faktorer som rör systemkonfiguration och driftmiljö kommer den faktiska överföringshastigheten med 
de olika USB-portarna på enheten att variera och vara långsammare än vad som anges i listan nedan för 
varje motsvarande enhet.

USB-enhet Datahastighet (Gbit/s)

3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1 5

Thunderbolt 3 40

Thunderbolt 4 40
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Kapitel 2. Komma igång med datorn

Åtkomst till nätverk
I det här avsnittet får du hjälp med att ansluta till ett trådlöst eller trådbundet nätverk.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk
Klicka på nätverksikonen i meddelandefältet i Windows® och välj sedan ett nätverk du vill ansluta till. 
Tillhandahåll information vid behov. 

Ansluta till trådbundet Ethernet
Om du vill ansluta datorn till ett lokalt nätverk behöver du en Lenovo USB-C till Ethernet-adapter. Lenovo 
USB-C till Ethernet-adaptern finns tillgänglig som tillbehör och levereras endast med vissa datormodeller. Du 
kan köpa den hos Lenovo på https://www.lenovo.com/accessories.

Anslut till ett mobilnätverk (vissa modeller)
Om datorn har ett trådlöst nätverkskort (WAN) och ett nano-SIM-kort går det att ansluta till mobilnätverk och 
komma ut på nätet.

© Copyright Lenovo 2021 7
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Anm: Mobiltjänsten tillhandahålls av godkända mobiltjänsteleverantörer i vissa länder eller regioner. Du 
måste ha ett mobilabonnemang hos en mobiloperatör för att ansluta till mobilnätverket.

Så här upprättar du mobilanslutning: 

1. Stäng av datorn.

2. Leta reda på nano-SIM-kortplatsen och sätt i nano-SIM-kortet enligt bilden. Var uppmärksam på kortets 
riktning och kontrollera att det sitter korrekt. 

3. Starta datorn.

4. Klicka på nätverksikonen och välj ikonen för mobilnätverk i listan. Tillhandahåll information vid behov.

Aktivera flygplansläget
När Flygplansläget är aktiverat är alla trådlösa funktioner inaktiverade. 

1. Klicka på ikonen för Åtgärdscenter i meddelandefältet i Windows.

2. Klicka på Flygplansläge för att aktivera läget.

Interagera med datorn
Datorn tillhandahåller flera sätt att navigera på skärmen.

Använda kortkommandon
Med tangentbordets specialtangenter kan du jobba effektivare.

https://support.lenovo.com/us/en/videos/vid500145

+ 

Aktivera specialfunktionen som visas med en ikon på varje tangent eller 
standardfunktionen för funktionstangenterna F1–F12.

FnLock-indikatorn på: standardfunktion

FnLock-indikatorn av: specialfunktion

Aktivera/inaktivera högtalare

Sänk volymen

Höj volymen

Aktivera/inaktivera mikrofoner
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Gör skärmen mörkare

Gör skärmen ljusare

Hantera externa bildskärmar

Aktivera/inaktivera flygplansläge

Öppna/minimera meddelandecentret

Besvara inkommande samtal

Den här funktionen fungerar endast med vissa appar, t. ex. Skype för företag 2016 
och Microsoft Teams 1.0.

Funktionen fungerar som standard med Skype för företag 2016. Du kan ändra 
standardinställningen i Vantage-appen.

Avböj inkommande samtal

Den här funktionen fungerar endast med vissa appar, t. ex. Skype för företag 2016 
och Microsoft Teams 1.0. 

Funktionen fungerar som standard med Skype för företag 2016. Du kan ändra 
standardinställningen i Vantage-appen.

Anm: Du kan också trycka på F11 för att avbryta pågående samtal på Skype för 
företag 2016.

Anpassa funktionen för denna tangent i Vantage-appen

+ 
Öppna Skärmklippverktyg

+ 
Aktivera eller avaktivera bakgrundsbelysning för tangentbord

+ 
Brytåtgärd

+ 
Pausåtgärd

+ 
Rulla innehåll

+ 
Skicka systembegäran

+ 

Gå in i vänteläge

Tryck på Fn-tangenten eller strömbrytaren för att starta datorn.
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+ 
Gå till början

+ 
Gå till slutet

Använda TrackPoint-pekdonet
Med TrackPoint-pekdonet kan du utföra alla åtgärder som du vanligtvis gör med en mus som att flytta 
muspekaren, klicka och skrolla.

Använda TrackPoint-pekdonet

TrackPoint-styrpinne

Använd fingrarna och tryck på styrpinnens topp i valfri riktning parallellt med tangentbordet. Pekaren flyttas 
på skärmen. Ju kraftigare tryck, desto snabbare rör sig pekaren.

TrackPoint-knappar

Vänsterklickknappen och högerklickknappen motsvarar vänster och höger knapp på en vanlig mus. Håll 
mittenknappen med en prick nedtryckt samtidigt som du trycker på styrpinnen i lodrät eller vågrät riktning. 
Sedan kan du rulla genom dokument, webbsidor eller appar.

Inaktivera TrackPoint-pekdonet

TrackPoint-pekdonet är aktivt som standard. Inaktivera enheten: 

1. Öppna Start-menyn och klicka på Inställningar ➙ Enheter ➙ Mus.

2. Inaktivera TrackPoint enligt anvisningarna på skärmen.
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Byt ut styrpinnens topp

Anm: Kontrollera att den nya toppen har spår a .

Använda styrplattan
Med styrplattan kan du flytta muspekaren, klicka och skrolla precis som med en vanlig mus.

Använda styrplattan

Vänsterklickzon Högerklickzon
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Använda tryckgesterna

Tryck en gång för att välja eller öppna ett objekt. Tryck två gånger i snabb följd för att visa en snabbmeny.

Zooma in och ut med två fingrar. Rulla mellan objekt.

Öppna aktivitetsvyn så att du ser alla öppna fönster. Visa skrivbordet.

Anmärkningar: 
• Se till att du särar på fingrarna något när du använder två fingrar.
• Vissa gester är inte tillgängliga om den senaste åtgärden gjordes med TrackPoint-pekdonet.
• Vissa gester är endast tillgängliga när du använder vissa program.
• Om det finns fettfläckar på styrplattans yta ska du stänga av datorn först. Torka därefter försiktigt av 

styrplattan med en mjuk och luddfri duk fuktad med ljummet vatten eller datorrengöringsmedel.

Fler gester finns i pekdonets hjälp.

Inaktivera styrplattan

Styrplattan är aktiv som standard. Inaktivera enheten: 

1. Öppna Start-menyn och klicka på Inställningar ➙ Enheter ➙ Styrplatta.

2. Inaktivera Styrplatta i avsnittet Styrplatta.

Använda pekskärmen 
Du kan navigera på skärmen med enkla tryckgester.

Anm: Vissa gester kanske inte är tillgängliga när du använder vissa program.
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Tryck en gång för att enkelklicka Tryck två gånger för att dubbelklicka

Tryck och håll för att högerklicka
Dra för att rulla mellan objekt

Zooma ut Zooma in

Svep från vänster: Visa alla öppna fönster
Svep från höger: Öppna åtgärdscentret

Svep kort nedåt: Visa namnlisten

Svep nedåt: Stäng aktuellt program

Dra
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Tips för underhåll:

• Stäng av datorn innan du rengör pekskärmen.

• Använd en torr, mjuk och luddfri trasa eller en bomullstuss för att ta bort fingeravtryck och damm från 
pekskärmen. Fukta inte duken med lösningsmedel.

• Pekskärmen är en glaspanel täckt av en plastfilm. Använd inte kraft när du trycker och använd aldrig 
metallföremål på skärmen, eftersom det kan skada pekskärmen eller göra så att den fungerar sämre.

• Använd inte naglar, handskar eller hårda föremål när du skriver på pekskärmen.

• Kalibrera fingerprecisionen för att undvika avvikelser.

Ansluta till en extern bildskärm
Anslut datorn till en projektor eller bildskärm för att hålla presentationer eller för att utöka arbetsytan.

Ansluta till en trådansluten bildskärm

Om datorn inte identifierar den externa bildskärmen kan du högerklicka på ett tomt utrymme på skrivbordet 
och sedan klicka på Bildskärmsinställningar ➙ Identifiera.

Upplösning som stöds

I följande tabell visas den högsta upplösning som stöds för den externa bildskärmen. 

Anslut till den externa bildskärmen till Upplösning som stöds

USB-C (Thunderbolt 4)-porten Upp till 5 120 × 3 200 pixlar/60 Hz

HDMI-kontakten Upp till 3 840 × 2 160 pixlar/60 Hz

Ansluta till en trådlös bildskärm

Om du vill använda en trådlös bildskärm bör du kontrollera att både datorn och den externa bildskärmen har 
stöd för funktionen Miracast®.

Tryck på + och välj sedan en trådlös bildskärm som du vill ansluta till.

Ställ in visningsläget

Tryck på eller på och välj sedan önskat visningsläge.

Ändra bildskärmsinställningar

1. Högerklicka på ett tomt utrymme skrivbordet och välj Bildskärmsinställningar.

2. Markera den bildskärm du vill konfigurera.

3. Ändra bildskärmsinställningarna.
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Du kan ändra inställningarna för både datorns bildskärm och den externa bildskärm. Du kan till exempel 
definiera vilken som ska vara den primära bildskärmen och vilken som ska vara sekundär. Du kan även ändra 
skärmupplösning och bildorientering.

Lär känna YOGA-lägena
Rotera bildskärmen om du vill växla mellan olika YOGA-lägen efter egna behov. Tangentbordet och 
pekdonen inaktiveras automatiskt i stödläge, tältläge och surfplatteläge. Använd pekskärmen till att styra 
datorn i stället.

Obs: Vrid inte bildskärmen med för mycket kraft och använd inte för mycket kraft på bildskärmens övre 
vänstra eller högra hörn. Det kan skada bildskärmen eller gångjärnen.

Datorläge Stödläge

Tältläge Pekplatteläge

Använda Lenovo Integrated Pen (vissa modeller)
Med Lenovo Integrated Pen kan du skriva och skissa med större precision.
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Raderingsknapp Klickknapp

Lenovo Integrated Pen är inte vattentät. Förvara alltid pennan på säkert avstånd från vatten och överdriven 
fukt. Du kan köpa Lenovo Integrated Pen på https://www.lenovo.com/accessories.

Ladda Lenovo Integrated Pen

1. Säkerställ att datorn är på eller i strömsparläge.

2. Sätt tillbaka pennan i pennfacket. Pennan laddas till 80 % på ungefär 15 sekunder och blir fulladdad på 
ungefär fem minuter.
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Kapitel 3. Utforska datorn

Lenovo-appar
Detta avsnitt innehåller en introduktion till apparna Vantage och Lenovo Quick Clean.

Vantage-appen

Den förinstallerade Vantage-appen är en anpassad lösning som hjälper dig att underhålla datorn med 
automatiska uppdateringar och korrigeringar, konfigurera maskinvaruinställningar och få anpassad support.

Öppna Vantage-appen genom att skriva Vantage i sökrutan.

Huvudfunktioner

Med Vantage-appen kan du:

• Lätt ta reda på enhetsstatus och anpassa enhetsinställningar.

• Hämta och installera uppdateringar för UEFI BIOS, inbyggd programvara och drivrutiner för att hålla 
datorn uppdaterad

• Övervaka datorns hälsa och skydda datorn mot externa hot

• Genomsök datorns maskinvara och felsök problem med maskinvaran.

• Se garantistatus (online)

• Läsa användarhandbok och hjälpartiklar.

Anmärkningar: 

• Tillgängliga datorfunktioner varierar beroende på modell.

• Vantage-appen gör regelbundna funktionsuppdateringar som förbättrar datorn. Beskrivningen av 
funktionerna kan skilja sig från de som finns i ditt faktiska användargränssnitt.

Lenovo Quick Clean

Beroende på modell kan datorn ha stöd för funktionen Lenovo Quick Clean. Med det förinstallerade 
programmet Lenovo Quick Clean kan du tillfälligt inaktivera tangentbordet, skärmen, styrplattan och 
TrackPoint-pekdonet för rengöring.

Gör något av följande för att komma åt Lenovo Quick Clean: 

• Öppna Start-menyn och klicka på Lenovo Quick Clean. 

• Skriv Lenovo Quick Clean i sökrutan. 

• Tryck på Fn-tangenten och höger Skift-tangent samtidigt. 

Du kan hämta den senaste versionen av Lenovo Quick Clean på: https://pcsupport.lenovo.com.
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Smarta funktioner (vissa modeller)
Glance by Mirametrix kan vara förinstallerat på datorn. Glance kan registrera dina huvudrörelser via kameran 
och gör datorn smartare och mer effektiv.

Komma åt Glance by Mirametrix

• Öppna Start-menyn och klicka på Glance by Mirametrix.

• Använd Windows Search.

Anm: Om du har avinstallerat Glance kan du begära programmet via https://support.lenovo.com/contactus.

Beskrivning av huvudfunktionerna

Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator beroende på datormodellen. 

• Skydda din sekretess 

– Presence Detection: Behåll datorn aktiverad medan den används och lås den automatiskt när ditt 
huvud försvinner utanför kamerans räckvidd. 

– Privacy Alert: Det visas en varningsikon på datorskärmen när datorn känner av en smygtittare. 

– Privacy Guard: Skärminnehållet visas med oskärpa när datorn känner av en smygtittare. Tryck på Alt 
+F2 för att avbryta oskärpan. 
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– Smart Display: Skärmen visas med oskärpa när du inte tittar på den. Alla skärmar visas med oskärpa 
om du inte sitter vänd mot skärmen. Tryck på Alt+F2 för att avbryta oskärpan. 

Anm: Om datorn levererades med en ePrivacy-skärm kan den fungera med Glance för att ge bättre 
integritetsskydd. Mer information finns i https://support.lenovo.com/us/en/videos/vid500144.

• Förbättra produktiviteten 

– Snap Window: När du väljer ett fönster på en skärm och vänder ansiktet mot ett annat fönster fästs 
fönstret automatiskt mot överkanten på den aktuella skärmen. 

– Smart Pointer: Flytta muspekaren till skärmen som du är vänd mot. Pekaren visas tillfälligt med större 
storlek när den flyttas från en skärm till en annan. 
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Anm: Funktionerna Snap Window och Smart Pointer fungerar bara när datorn är ansluten till en extern 
bildskärm. Kontrollera att den externa bildskärmen är placerad på samma höjd som datorn.

• Främja digital hälsa 

– Posture check: Påminn dig om att justera din arbetsställning när du hukar dig mot skärmen.

– 20/20/20 Alert: Påminn dig om att titta bort från skärmen och vila ögonen i 20 sekunder var tjugonde 
minut. 

Intelligent nedkylning
Med funktionen Intelligent kylning kan du justera fläkthastigheten samt datorns temperatur och prestanda. 
Funktionen fungerar i automatiskt läge som standard. Tryck på Fn+T för att växla mellan manuellt och 
automatiskt läge.

Manuellt läge

• Tyst läge: lägsta möjliga fläktljud

• Balanserat läge: balans mellan prestanda och fläktljud

• Prestandaläge: högsta prestanda och normalt fläktljud
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med nätström med batteriström

Så här väljer du önskat läge: 

1. Klicka på batteristatusikonen i meddelandefältet i Windows.

2. Flytta reglaget åt vänster eller höger för att välja önskat läge.

Automatiskt läge

• Automatiskt batteriläge: Växla automatiskt mellan tyst läge och batteriläge baserat på mängden 
systemaktivitet. 

• Automatiskt prestandaläge: Växla automatiskt mellan balanserat läge och prestandaläge baserat på 
mängden systemaktivitet.

Hantera ström 
Använd informationen i det här avsnittet för att uppnå balans mellan prestanda och energieffektivitet.

Kontrollera batteristatus
Klicka på batteriikonen i meddelandefältet i Windows om du vill kontrollera batteristatusen, visa aktuellt 
energischema, ändra energiläget och öppna batteriinställningarna. Mer information om batteriet finns i 
Vantage-appen.
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Ladda datorn

Använda nätström

Anm: För att maximera batteriets livslängd bör du använda det tills det är urladdat och ladda batteriet helt 
innan du använder det. När batteriet är helt laddat måste det laddas ur till 94 % eller lägre för att sedan 
laddas igen.

Använd laddningsfunktionen P-to-P 2.0 (Peer to Peer 2.0)

Båda USB-C (Thunderbolt 4)-portarna har stöd för Lenovos unika P-till-P 2.0-laddningsfunktion. Om du vill 
använda den här funktionen ser du till att Always On USB och Charge in Battery Mode har aktiverats i UEFI 
BIOS för båda datorerna så att funktionen fungerar också när datorerna är avstängda eller i viloläge.

Så här aktiverar du Always On USB och Charge in Battery Mode: 

1. Tryck på F1 så kommer du till UEFI BIOS-menyn.

2. Klicka på Config ➙ USB och aktivera Always On USB och Charge in Battery Mode.

• När nätström saknas: 

Anm: Återstående batteriladdning i dator A måste vara minst 30 % och 3 % högre än batteriladdningen i 
dator B.

• När nätström finns: 

Anm: Den faktiska laddningshastigheten för din dator är beroende av flera faktorer, som återstående 
batteriladdning i datorerna, nätadapterns wattal och om datorerna används.
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Ändra energiinställningarna
För ENERGY STAR®-kompatibla datorer aktiveras följande energischema när datorn inte har använts under 
en förinställd tid: 

• Avstängning av bildskärmen: efter 10 minuter

• Vänteläge: efter 10 minuter

Så här återställer du energischemat: 

1. Högerklicka på ikonen Batteristatus och välj Energialternativ.

2. Välj eller anpassa ett valt energischema.

Så här återställer du strömbrytarfunktionen: 

1. Högerklicka på ikonen för batteristatus och välj Energialternativ ➙ Förändra strömbrytarnas 
funktion.

2. Ändra inställningarna efter behov.

Överföra data
Dela filer snabbt mellan enheter med samma funktioner med den inbyggda Bluetooth- eller NFC-tekniken. 
Det går även att sätta in ett microSD-kort eller smartkort för att överföra data.

Upprätta en Bluetooth-anslutning
Det går att ansluta alla typer av Bluetooth-förberedda enheter till datorn, till exempel tangentbord, mus, 
smarttelefon eller högtalare. För att säkerställa att anslutningen lyckas placerar du enheterna högst 10 meter 
från datorn.

1. Klicka på ikonen för Åtgärdscenter i meddelandefältet i Windows och aktivera Bluetooth-funktionen.

2. Högerklicka på ikonen Bluetooth.

3. Välj Öppna Inställningar ➙ Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet ➙ Bluetooth.

4. Markera en Bluetooth-enhet och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Ställa in en NFC-anslutning

Om datorn har stöd för NFC finns en NFC-symbol eller dekal i närheten av styrplattan.

Så här aktiverar du NFC: 

1. Öppna Start-menyn och klicka på Inställningar ➙ Nätverk och Internet ➙ Flygplansläge.

2. Se till att flygplansläget är inaktiverat och aktivera NFC-funktionen.
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Med NFC går det helt enkelt trycka för att ansluta datorn till en annan NFC-kompatibel enhet på upp till ett 
par centimeters avstånd. Parkoppla med ett NFC-kort eller smarttelefon: 

Anm: Kontrollera att NFC-kortet har formatet NDEF (NFC Data Exchange Format) annars kan inte kortet 
identifieras.

Använda ett smartkort (vissa modeller)
Du kan sätta i ett smartkort för att överföra data.

Smartkort stöds inte

Specifikationer för smartkort som stöds: 85,60 mm x 53,98 mm 

Obs: Smartkort med skåror stöds inte. Sätt inte in ett sådant smartkort i smartkortplatsen på datorn. I annat 
fall kan läsaren skadas. 

Sätta i eller ta bort ett kort

Obs: Innan du tar bort kortet: 

1. Klicka på den trekantiga ikonen i meddelandefältet i Windows om du vill visa dolda ikoner.
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2. Markera motsvarande objekt och högerklicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara.

Tillbehör
Det här avsnittet innehåller anvisningar om att öka datorns kapacitet med maskinvaruenheter.

Köpa tillbehör
Lenovo har ett stort antal tillbehör och uppgraderingar om du vill utöka datorns funktioner. Tillbehör 
innefattar exempelvis minnesmoduler, lagringsenheter, nätverkskort, kopplingslister eller dockningsstationer, 
batterier, nätadaptrar, tangentbord och möss.

Köp hos Lenovo på https://www.lenovo.com/accessories.
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Kapitel 4. Skydda dator och information

Låsa datorn
Lås fast datorn vid ett skrivbord, bord eller något annat fast föremål med en kompatibel säkerhetslåskabel. 

Anm: Låsplatsen är utformad för låskablar av typen Kensington NanoSaver® med Cleat™-låsteknik. Du 
ansvarar själv för val och utprovning av olika lås och säkerhetsfunktioner. Lenovo ansvarar inte för 
låsenheten och säkerhetsfunktionerna. Du kan köpa låskabeln på https://smartfind.lenovo.com.

Logga in med ditt fingeravtryck
Fingeravtrycksläsaren är integrerad med strömbrytaren. När du har registrerat ditt fingeravtryck kan du starta 
och logga in på datorn med en enkel tryckning på strömbrytaren, eller låsa upp skärmen med en enda 
tryckning. Med den här funktionen behöver du inte ange komplexa lösenord, vilket gör att du sparar tid och 
ökar produktiviteten.

1. Öppna Start-menyn och klicka på Inställningar ➙ Konton ➙ Inloggningsalternativ.

2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra registreringen. 

Anm: Vi rekommenderar att du lägger fingret mitt på fingeravtrycksläsaren under registreringen och 
registrerar flera fingeravtryck om du råkar skada dina fingrar. Efter registreringen är fingeravtrycken 
automatiskt knutna till Windows-lösenordet.

3. Logga in med ditt fingeravtryck. 

Koppla dina fingeravtryck till UEFI BIOS-lösenord

Du kan koppla dina fingeravtryck till ditt startlösenord och NVMe-lösenórd. Se ”Koppla dina fingeravtryck till 
lösenord (för vissa modeller)” på sidan 32.

Tips för underhåll: 
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• Repa inte fingeravtrycksläsarens yta med ett hårt föremål.

• Använd eller vidrör inte läsaren med ett vått, smutsig, skrynkligt eller skadat finger.

Logga in med ditt ansikts-ID (vissa modeller)
På modeller med kameralinsskydd måste du skjuta linsskyddet åt sidan för att öppna kameraobjektivet innan 
du använder ansiktsigenkänning med Windows Hello.

Skapa ditt ansikts-ID och lås upp datorn genom att skanna ditt ansikte: 

1. Öppna Start-menyn och klicka påInställningar ➙ Konton ➙ Inloggningsalternativ.

2. Leta reda på avsnittet Lösenord och klicka på Lägg till för att skapa ett lösenord.

3. Leta reda på avsnittet Windows Hello-ansikte och klicka på Konfigurera under Ansiktsigenkänning. 
Klicka sedan på Kom igång. Kameraförhandsvisningen startar.

4. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa en pinkod och slutföra konfigureringen.

5. Klicka på Förbättra igenkänning för att förbättra bilden så att Windows Hello känner igen dig i olika 
ljusförhållanden eller när ditt utseende förändras.

6. Titta rakt in i kameran när du vill logga in med ditt ansikts-ID.

Skydda din integritet (vissa modeller)

Använda ePrivacy-skärmen

Datorn kan vara utrustad med en ePrivacy-skärm. När funktionen aktiveras blir skärmen mörkare och svårare 
att se från sidan. Det skyddar innehållet på skärmen mot visuell hacking. Den här funktionen är inaktiverad 
som standard. Du kan aktivera det genom att trycka på F12 eller Fn+D. Du får en uppmaning med ikonen 
eller på skärmen varje gång funktionen aktiveras eller inaktiveras.

Din ePrivacy-skärm kan aktiveras automatiskt om du behöver ange lösenord. Denna automatiska funktion för 
lösenord är som standard inaktiverad. Du kan aktivera den i Vantage-appen.

ePrivacy-skärmen kan också fungera med den förinstallerade Glance-appen för att bättre skydda din 
integritet. Mer information finns i https://support.lenovo.com/us/en/videos/vid500144.

Ställ in sekretessnivå

Funktionens sekretessnivå varierar beroende på skärmens ljusstyrka, kontrastförhållandet och den fysiska 
omgivningen. 

• Öka sekretessnivån genom att trycka på tills önskad nivå är inställd.

• Minska sekretessnivån genom att trycka på tills önskad nivå är inställd.

Identifiera mänsklig närvaro (för vissa modeller)
Datorn har stöd för avkänning av mänsklig närvaro. 

• Aktivera datorn när du närmar dig den. Om du har skapat ett ansikts-ID kan din dator känna igen ditt 
ansikte och logga in på systemet automatiskt. Du måste vända dig mot kameran och vara högst 1,4 meter 
från datorn. Funktionen fungerar inte när datorn är i viloläge eller när den har stängts av.

• Tona ned skärmen och lås datorn när du lämnar den. Funktionen fungerar inte om du ställer in 
energialternativen så att bildskärmen aldrig stängs av. 
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Sensorn för mänsklig närvaro är aktiverad som standard. Ändra inställningarna: 

• Öppna Vantage-appen och klicka på Enhet ➙ Smart hjälp för att slå på eller av reglaget 
Närvaroavkänning. Anpassa inställningarna Beröringsfri inloggning och Beröringsfritt lås enligt dina 
önskemål.

• Starta om datorn. Öppna UEFI BIOS-menyn genom att trycka på F1 när logotypskärmen visas. Välj 
Security ➙ I/O Port Access och slå på eller av Human Presence Sensor. Välj Security ➙ Intelligent 
Security för att anpassa detaljerade inställningar.

Anmärkningar: 

• Dessa funktioner kanske inte fungerar när datorn används i tält-, pekplatte- eller stödläge.

• Om flygplansläget är aktiverat inaktiveras identifiering av mänsklig närvaro.

• Datorn använder en sensor för mänsklig närvaro som identifierar din närvaro och IR-kameran för att läsa 
av ditt ansikte. Lenovo samlar inte in någon personlig information.

• I vissa länder och regioner är sensorn för mänsklig närvaro inaktiverad enligt lokala bestämmelser.

Skydda data mot kraftbortfall (för vissa modeller)
NVMe (Non-Volatile Memory express) M.2 SSD-enheten har Lenovos unika PLP-funktion (Power Loss 
Protection) som skyddar mot att data skadas eller raderas. Om datorn sluta svara kan du behöva stänga av 
den genom att hålla strömbrytaren intryckt i flera sekunder. I sådana situationer kan PLP-funktionen 
säkerställa att datorns data sparas på rätt sätt. Vi kan emellertid inte garantera att alla data sparas i alla 
situationer. Så här kontrollerar du typen av M.2 SSD-enhet: 

1. Starta om datorn. Öppna Lenovos felsökningsprogram genom att trycka på F10 när logotypskärmen 
visas.

2. Klicka på fliken Verktyg och välj SYSTEM INFORMATION ➙ STORAGE med piltangenterna.

3. Leta reda på avsnittet Device Type och läs informationen. 

UEFI BIOS-lösenord
Du kan ställa in lösenord i UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System) 
som du vill stärka datorns säkerhet.
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Lösenordstyper
Det går att ställa in ett lösenord för att starta datorn, ett administratörslösenord eller ett NVMe-lösenord för 
systemhantering i UEFI BIOS för att förhindra obehörig åtkomst till datorn. Du ombeds dock inte att ange 
UEFI BIOS-lösenord när datorn återgår från strömsparläge.

Lösenord för att starta datorn

Om du ställer in ett lösenord för att starta datorn visas ett fönster på skärmen när du slår på datorn. Skriv 
lösenordet och tryck på Retur för att använda datorn.

Administratörslösenord

Administratörslösenordet skyddar systeminformationen i UEFI BIOS. När du öppnar UEFI BIOS-menyn 
måste du ange rätt administratörslösenord i fönstret som visas. Det går även att trycka på Retur för att hoppa 
över lösenordsuppmaningen. Det går dock inte att ändra de flesta systemkonfigurationsinställningarna i UEFI 
BIOS.

Om du har ställt in administratörslösenordet och ett lösenord för att starta datorn, kan du använda 
administratörslösenordet när du startar datorn. Administratörens lösenord ersätter lösenordet för start av 
datorn.

Lösenord för systemhantering

Lösenordet för systemhantering skyddar systeminformationen som lagras i UEFI BIOS, precis som 
administratörslösenordet, men har lägre behörighet som standard. Lösenordet för systemhantering kan 
ställas in via UEFI BIOS-menyn eller WMI (Windows Management Instrumentation) via Lenovos gränssnitt för 
klienthantering.

Du kan aktivera lösenordet för systemhantering med samma behörighet som administratörslösenordet för att 
styra säkerhetsrelaterade funktioner. Så här anpassar du behörigheten för lösenordet för systemhantering via 
menyn UEFI BIOS: 

1. Starta om datorn. Öppna UEFI BIOS-menyn genom att trycka på F1 när logotypskärmen visas.

2. Välj Security ➙ Password ➙ System Management Password Access Control.

3. Följ anvisningarna på skärmen.

Om du har ställt in både ett administratörslösenord och ett lösenord för systemhantering åsidosätter 
administratörslösenordet lösenordet för systemhantering. Om du har ställt in både ett lösenord för 
systemhantering och ett lösenord för att starta datorn åsidosätter lösenordet för systemhantering lösenordet 
för att starta datorn.

NVMe-lösenord

NVMe-lösenordet förhindrar obehörig åtkomst till data på lagringsenheten. När du har ställt in ett NVMe- 
lösenord blir du ombedd att skriva rätt lösenord vid varje åtkomst till lagringsenheten. 

• Enkelt lösenord

Om ett enkelt NVMe-lösenord är inställt måste användaren ange NVMe-användarlösenordet för att 
komma åt filer och program på lagringsenheten.

• Dubbelt lösenord (Användare + Admin)

NVMe-adminlösenordet ställs in och används av systemadministratören. Administratören får åtkomst till 
alla lagringsenheter i systemet eller till alla datorer anslutna till samma nätverk. Administratören kan även 
tilldela en användare ett NVMe-lösenord för varje dator på nätverket. Datoranvändaren får sedan ändra 
användarens NVMe-lösenord efter behov, men administratören kan fortfarande ta bort användarens 
NVMe-lösenord.
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När du blir ombedd att ange ett NVMe-lösenord trycker du på F1 för att växla mellan NVMe-adminlösenordet 
och NVMe-användarlösenordet.

Anmärkningar: NVMe-lösenordet är inte tillgängligt i följande situationer: 

• Om en TCG Opal-kompatibel (Trusted Computing Group) lagringsenhet och en hanteringsprogramvara för 
TCG Opal finns installerad på datorn och är aktiv.

• En eDrive-lagringsenhet är installerad på datorn förinstallerad med operativsystemet Windows 10.

Ställa in, ändra och ta bort ett lösenord
Skriv ut instruktionerna innan du börjar.

1. Starta om datorn. Öppna UEFI BIOS-menyn genom att trycka på F1 när logotypskärmen visas.

2. Välj Security ➙ Password med piltangenterna.

3. Välj lösenordstyp. Följ sedan anvisningarna på skärmen om du vill lägga till, ändra eller ta bort ett 
lösenord.

Anteckna alla dina lösenord och förvara dem på ett säkert ställe. Om du glömmer bort lösenorden omfattas 
inga eventuella reparationsåtgärder av garantin.

Vad du ska göra om du glömmer bort lösenordet för att starta datorn

Om du glömmer bort lösenordet för att starta datorn kan du inaktivera det så här: 

• Om du har ställt in ett administratörslösenord och kommer ihåg det: 

1. Starta om datorn. Tryck på F1 så fort skärmbilden med logotypen visas.

2. Skriv administratörslösenordet för att öppna UEFI BIOS-menyn.

3. Välj Security ➙ Password ➙ Power-On Password med hjälp av piltangenterna.

4. Skriv administratörslösenordet I fältet Enter Current Password. Lämna fältet Enter New Password 
tomt och tryck på Retur två gånger.

5. Tryck på Retur i fönstret Changes have been saved.

6. Tryck på F10 för att spara ändringarna och stänga UEFI BIOS-menyn.

• Om du inte har ställt in ett administratörslösenordet måste du kontakta en Lenovo-auktoriserad 
serviceleverantör för att inaktivera lösenordet.

Vad du ska göra om du glömmer NVMe-lösenordet

Om du glömmer ditt NVMe-lösenord (enstaka lösenord) eller både användar- och NVMe- 
administratörslösenordet (dubbla lösenord) kan Lenovo inte återställa lösenorden eller återställa data från 
hårddisken. Kontakta en Lenovo-auktoriserad serviceleverantör för att byta ut lagringsenheten. En avgift tas 
ut för komponenter och service. Om lagringsenheten är en CRU-komponent (Customer Replaceable Unit) 
kan du även kontakta Lenovo om du vill köpa en ny lagringsenhet och byta ut den gamla själv. Du kan 
kontrollera om lagringsenheten är en CRU-komponent och läsa relevant utbytesprocedur i Kapitel 6 ”CRU- 
byte” på sidan 37.

Vad du ska göra om du glömmer bort administratörslösenordet

Om du glömmer bort administratörslösenordet finns ingen serviceprocedur för att inaktivera det. Du måste 
kontakta en Lenovo-auktoriserad serviceleverantör för att byta ut systemkortet. En avgift tas ut för 
komponenter och service.

Vad du ska göra om du glömmer bort lösenordet för systemhantering

Om du glömmer bort lösenordet för systemhantering kan du inaktivera det så här: 
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• Om du har ställt in ett administratörslösenord och kommer ihåg det: 

1. Starta om datorn. Tryck på F1 så fort skärmbilden med logotypen visas.

2. Skriv administratörslösenordet för att öppna UEFI BIOS-menyn.

3. Välj Security ➙ Password ➙ System Management Password med hjälp av piltangenterna.

4. Skriv administratörslösenordet I fältet Enter Current Password. Lämna fältet Enter New Password 
tomt och tryck på Retur två gånger.

5. Tryck på Retur i fönstret Changes have been saved.

6. Tryck på F10 för att spara ändringarna och stänga UEFI BIOS-menyn.

• Om du inte har ställt in ett administratörslösenord måste du kontakta en Lenovo-auktoriserad 
serviceleverantör för att inaktivera lösenordet för systemhantering.

Koppla dina fingeravtryck till lösenord (för vissa modeller)
Gör så här om du vill koppla dina fingeravtryck med ditt startlösenord och NVMe-lösenord: 

1. Stäng av datorn och starta den igen.

2. Skanna fingret på fingeravtrycksläsaren när du blir ombedd att göra det.

3. Skriv lösenordet för att starta datorn, NVMe-lösenordet, eller båda om du blir ombedd att göra det. 
Kopplingen har upprättats.

Nästa gång du startar datorn kan du använda fingeravtrycken till att logga in på datorn, utan att ange 
Windows-lösenordet, lösenordet för start av datorn eller NVMe-lösenordet. Om du vill ändra inställningarna 
trycker du på F1 för att öppna UEFI BIOS-menyn och sedan väljer du Security ➙ Fingerprint.

Obs: Om du alltid använder fingeravtrycket när du loggar in på datorn kan du glömma bort dina lösenord. 
Anteckna därför dina lösenord och förvara anteckningen på ett säkert ställe.
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Kapitel 5. Konfigurera avancerade inställningar

UEFI BIOS
UEFI BIOS är det första program som datorn kör. När datorn startar utför UEFI BIOS ett självtest för att 
säkerställa att olika enheter i datorn fungerar.

Öppna UEFI BIOS-menyn
Starta om datorn. Öppna UEFI BIOS-menyn genom att trycka på F1 när logotypskärmen visas.

Navigera i UEFI BIOS-gränssnittet
Navigera i UEFI BIOS-gränssnittet genom att trycka på följande tangenter: 

• F1: Allmän hjälp

• F9: Standardvärden för konfiguration

• F10: Spara och avsluta

• F5/F6: Ändra startsekvens

• ↑↓ eller PgUp/PgDn: Markera/rulla sida

• ← →: Flytta tangentbordets fokus

• Esc: Bakåt/stäng dialogrutan

• Retur: Välj/öppna undermeny

Ställa in systemdatum och systemtid
1. Starta om datorn. När skärmbilden med logotypen visas trycker du på F1.
2. Välj Date/Time och ställ in systemdatum och systemtid.
3. Tryck på F10 för att spara ändringar och avsluta programmet.

Ändra startsekvensen
1. Starta om datorn. När skärmbilden med logotypen visas trycker du på F1.

2. Välj Startup ➙ Boot. Tryck sedan på Retur. Standardlistan med enheternas ordning visas.

Anm: Ingen startbart enhet visas om datorn inte kan startas från någon enhet eller om operativsystemet 
inte kan hittas.

3. Ställ in önskad startsekvens.

4. Tryck på F10 för att spara ändringarna och avsluta programmet.

Ändra tillfälligt startsekvensen: 

1. Starta om datorn. Tryck på F12 när logotypskärmen visas.

2. Välj enhet som du vill att datorn startar från och tryck på Retur.

Uppdatera UEFI BIOS
När du installerar ett nytt program, en ny drivrutin eller en ny maskinvarukomponent måste du kanske 
uppdatera UEFI BIOS.
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Hämta och installera det senaste UEFI BIOS-uppdateringspaketet på ett av följande sätt: 

• Öppna Vantage-appen för att kontrollera tillgängliga uppdateringspaket. Om det senaste UEFI BIOS- 
uppdateringspaketet är tillgängligt, följ anvisningarna på skärmen för att hämta och installera paketet.

• Öppna https://pcsupport.lenovo.com och välj posten för din dator. Följ sedan anvisningarna på skärmen för 
att hämta och installera det senaste UEFI BIOS-uppdateringspaketet.

Mer information om UEFI BIOS finns i datorns kunskapsbas på https://pcsupport.lenovo.com.

Återställning
Det här avsnittet innehåller återställningsinformation för Windows 10. Läs och följ återställningsanvisningarna 
på skärmen. Under återställningen kan data på datorn raderas. Säkerhetskopiera alla data du vill spara.

Återställa systemfiler och inställningar till en tidigare punkt
1. Öppna Kontrollpanelen och välj att visa stora eller små ikoner.

2. Klicka på Återställning ➙ Öppna Systemåterställning. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

Återställa filer från en säkerhetskopia
Anm: Om du använder verktyget Filhistorik för att återställa filer från en säkerhetskopia bör du komma ihåg 
att först säkerhetskopiera dina data med verktyget.

1. Öppna Kontrollpanelen och välj att visa stora eller små ikoner.

2. Klicka på Filhistorik ➙ Återställ personliga filer. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

Återställa datorn
Under återställningen kan du välja att behålla dina filer eller ta bort dem när du installerar om 
operativsystemet Windows. 

Anm: Objekten i det grafiska användargränssnittet (GUI) kan ändras utan föregående meddelande.

1. Öppna Start-menyn och klicka sedan på Inställningar ➙ Uppdatering och säkerhet ➙ Återställning.

2. I avsnittet Återställ den här datorn klickar du på Kom igång.

3. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa datorn.

Använda avancerade alternativ
Anm: Objekten i det grafiska användargränssnittet (GUI) kan ändras utan föregående meddelande.

1. Öppna Start-menyn och klicka sedan på Inställningar ➙ Uppdatering och säkerhet ➙ Återställning.
2. I avsnittet Avancerad start klickar du på Starta om nu ➙ Felsök ➙ Avancerade alternativ.

3. Markera önskat alternativ och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Automatisk Windows-återställning
Anm: Se till att datorn är ansluten med nätadaptern under återställningsprocessen.

Windows-återställningsmiljön som finns på datorn kan köras oberoende av Windows 10. Det gör att du kan 
utföra återställnings- eller reparationsåtgärder för operativsystemet även om du inte kan starta Windows 10.

Efter två misslyckade försök att starta datorn startas Windows-återställningsmiljön automatiskt. Du kan då 
välja alternativ för reparation och återställning genom att följa instruktionerna på skärmen.
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Mer information om återställningsinformationen finns i datorns kunskapsbas på https://pcsupport.lenovo.com.

Skapa och använda en USB-återställningsenhet
Vi rekommenderar att du så snart som möjligt skapar en USB-återställningsenhet som säkerhetskopia för 
Windows-återställningsprogrammet. Med USB-återställningsenheten kan du felsöka och åtgärda problem, 
även om de förinstallerade Windows-återställningsprogrammen är skadade. Om du inte har skapat en USB- 
återställningsenhet i förebyggande syfte kan du kontakta Lenovo kundsupportcenter och köpa en från 
Lenovo. Om du vill se listan med telefonnummer till Lenovos supporttjänster i ditt land går du till: 

https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist

Skapa en USB-återställningsenhet

Obs: När enheten skapas raderas allt som finns lagrat på USB-enheten. Gör en säkerhetskopia på det du vill 
spara.

1. Se till att datorn är ansluten till en strömkälla.

2. Förbered en USB-enhet med minst 16 GB lagringsutrymme. Verklig USB-kapacitet som krävs beror på 
återställningsbildens storlek.

3. Anslut USB-enheten till datorn.

4. Skriv recovery i fältet sökrutan. Klicka sedan på Skapa en återställningsenhet.

5. Tillåt att programmet Recovery Media Creator startas genom att klicka på Ja i fönstret User Account 
Control.

6. I fönstret Återställningsenhet följer du anvisningarna på skärmen för att skapa en USB- 
återställningsenhet.

Använda USB-återställningsenheten 

1. Se till att datorn är ansluten till en strömkälla.

2. Anslut USB-återställningsenheten till datorn.

3. Starta eller starta om datorn. Tryck på F12 när logotypskärmen visas. Fönstret med Boot-menyn 
öppnas.

4. Välj USB-återställningsenheten som startenhet. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra 
processen.

Installera Windows 10 och drivrutiner
Det här avsnittet innehåller anvisningar om hur du installerar operativsystemet Windows 10 och drivrutiner.

Installera operativsystemet Windows 10

Microsoft gör ständigt uppdateringar av operativsystemet Windows 10. Innan du installerar en viss version av 
Windows 10 bör du kontrollera kompatibilitetslistan för Windows-versionen. Mer information finns på https:// 
support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-support.

Obs: 

• Vi rekommenderar att du uppdaterar operativsystemet genom officiella kanaler. Inofficiella uppdateringar 
kan innebära säkerhetsrisker.

• När du installerar ett nytt operativsystem raderas alla data på den interna lagringsenheten, inklusive data 
lagrade i dolda mappar.
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1. Om du använder Windows-funktionen BitLocker® Drive Encryption och datorn har en Trusted Platform 
Module, säkerställ att du har inaktiverat funktionen.

2. Säkerställ att säkerhetskretsen är inställd på Active. 

a. Starta om datorn. Öppna UEFI BIOS-menyn genom att trycka på F1 när logotypskärmen visas.

b. Välj Security ➙ Security Chip och tryck på Retur. Menyn Security Chip öppnas.

c. Säkerställ att säkerhetskretsen för TPM 2.0 är inställd på Active.

d. Spara inställningarna och avsluta genom att trycka på F10.

3. Anslut enheten som innehåller installationsprogrammet för operativsystemet till datorn.

4. Starta om datorn. Öppna UEFI BIOS-menyn genom att trycka på F1 när logotypskärmen visas.

5. Visa undermenyn Boot Priority Order genom att klicka på Startup ➙ Boot.

6. Välj den enhet som innehåller installationsprogrammet för operativsystemet, till exempel USB HDD. 
Tryck sedan på Esc.

Obs: När du ändrat startsekvensen måste du se till att du markerat rätt enhet när du kopierar, sparar 
eller formaterar. Om du markerar fel enhet kan data på enheten raderas eller skrivas över.

7. Välj Restart och se till att OS Optimized Defaults är aktiverat. Spara inställningarna och avsluta genom 
att trycka på F10.

8. Följ anvisningarna på skärmen för att installera drivrutinen och nödvändiga program.

9. När drivrutinerna har installerats kör du Windows Update för att få de senaste uppdateringarna, till 
exempel säkerhetskorrigeringar.

Installera drivrutiner

Du bör hämta den senaste drivrutinen för en komponent om du märker att den inte fungerar korrekt eller när 
du har lagt till en komponent. På så sätt kan du utesluta att det är drivrutinen som är orsaken till problemet. 
Hämta och installera den senaste drivrutinen på ett av följande sätt: 

• Öppna Vantage-appen för att kontrollera tillgängliga uppdateringspaket. Välj de uppdateringspaket du vill 
ha och följ sedan anvisningarna på skärmen för att hämta och installera paketen.

• Öppna https://pcsupport.lenovo.com och välj posten för din dator. Följ anvisningarna på skärmen för att 
installera nödvändiga drivrutiner och program.
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Kapitel 6. CRU-byte

CRU-komponenter (Customer Replaceable Units) är delar som kunden själv kan uppgradera eller byta ut. 
Datorerna innehåller följande typer av CRU-komponenter: 

• CRU-komponenter med självbetjäning: Delar som enkelt kan installeras eller bytas ut av kunden själv 
eller av utbildade servicetekniker mot extra avgift.

• CRU-komponenter med tillvalsservice: Delar som kan installeras eller byta ut av kunden själv men som 
kräver viss erfarenhet. Utbildade servicetekniker kan installera eller byta ut delarna beroende på den 
garanti som omfattar kundens enhet.

Om du avser att installera en CRU-komponent själv kommer Lenovo att skicka den till dig. CRU-information 
och anvisningar för bytet levereras tillsammans med kundens produkt och finns vid övriga tillfällen tillgängliga 
hos Lenovo på begäran av kunden. Du kan behöva returnera den defekta komponent som CRU- 
komponenten ersätter. Om du måste returnera en komponent gäller följande: 1) returanvisningar, en 
förbetald returfraktsedel och emballage skickas tillsammans med CRU-komponenten, 2) kunden kan bli 
ersättningsskyldig för CRU-ersättningskomponenten om Lenovo inte tar emot den defekta komponenten 
inom trettio (30) dagar efter att kunden har tagit emot CRU-ersättningskomponenten. Fullständig information 
finns i dokumentationen om Lenovos begränsade garanti på https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

CRU-lista
Det här är en lista med datorns CRU-komponenter:

CRUer med självservice

• Nätadapter

• Bottenplatta

• Lenovo Integrated Pen*

• M.2 SSD-enhet*

• Hållare för M.2 SSD-enhet*

• Nano-SIM-kortfack*

• Nätsladd

• Kort för trådlöst WAN*

* vissa modeller

Inaktivera snabbstart och inbyggt batteri
Tänk på att inaktivera Snabbstart först och sedan inaktivera det inbyggda batteriet innan du byter ut en CRU- 
komponent.

Inaktivera Snabbstart: 

1. Öppna Kontrollpanelen och välj att visa stora eller små ikoner.

2. Klicka på Energialternativ och sedan på Ange hur strömbrytarna ska fungera i den vänstra panelen.

3. Klicka på Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga längst upp.

4. Klicka på Ja om du uppmanas att göra det av User Account Control (UAC).

5. Avmarkera kryssrutan Aktivera snabb start och klicka sedan på Spara ändringarna.
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Inaktivera det inbyggda batteriet: 

1. Starta om datorn. Öppna UEFI BIOS-menyn genom att trycka på F1 när logotypskärmen visas.

2. Välj Config ➙ Power. Undermenyn Power visas.

3. Markera Disable Built-in Battery och tryck på Retur.

4. Välj Yes i fönstret Setup Confirmation. Det inbyggda batteriet är nu inaktiverat och datorn stängs av 
automatiskt. Vänta i mellan tre och fem minuter tills datorn har svalnat.

Byta ut en CRU-komponent
Följ utbytesbeskrivningen för att ersätta en CRU-komponent.

Bottenplatta

Förutsättning

Läs Allmänna anmärkningar om säkerhet och efterlevnad och skriv ut följande anvisningar innan du börjar.

Anm: Avlägsna inte bottenplattan när datorn är ansluten till en strömkälla. Annars finns det risk för 
kortslutningar.

Du kommer åt det så här: 

1. Inaktivera det inbyggda batteriet. Se ”Inaktivera snabbstart och inbyggt batteri” på sidan 37.

2. Stäng av datorn och koppla bort den från nätuttaget och alla anslutna kablar.

3. Ta bort pennan från pennfacket.

4. Stäng bildskärmen och lägg datorn med undersidan uppåt.

Borttagning 
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Installationsprocedur 
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Felsökning

Om datorn inte startar efter att du har satt tillbaka bottenplattan ska du koppla bort nätadaptern och ansluta 
den till datorn på nytt.

Kort för trådlöst WAN (vissa modeller)
Följande information avser endast datorn med moduler som kan installeras av användaren. Använd endast 
en trådlös modul som har godkänts av Lenovo och som har testats specifikt för den aktuella datormodellen. I 
annat fall avges en felsignal när du startar datorn.

Förutsättning

Läs Allmänna anmärkningar om säkerhet och efterlevnad och skriv ut följande anvisningar innan du börjar.

Obs: Rör inte kontaktkanten på det trådlösa WAN-kortet. Annars kan det trådlösa WAN-kortet skadas.

Du kommer åt det så här: 

1. Inaktivera det inbyggda batteriet. Se ”Inaktivera snabbstart och inbyggt batteri” på sidan 37.

2. Stäng av datorn och koppla bort den från nätuttaget och alla anslutna kablar.

3. Fäll ihop skärmen och lägg datorn med undersidan uppåt.

4. Ta bort bottenplattan. Se ”Bottenplatta” på sidan 38.

Borttagning

Anm: Den trådlösa WAN-kortet kan vara täckt av en Mylar-film. Dra bort filmen för att komma åt kortet för 
trådlöst WAN.
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Anm: Se till att ansluta den orangea kabeln till huvudkontakten på kortet och den blå kabeln till kortets 
extrakontakt.

M.2 SSD-enhet (vissa modeller)

Förutsättning

Läs Allmänna anmärkningar om säkerhet och efterlevnad och skriv ut följande anvisningar innan du börjar.

Obs: 

• Om du byter ut en M.2 SSD-enhet kanske du måste installera ett nytt operativsystem. Information om hur 
du installerar ett nytt operativsystem finns i ”Installera Windows 10 och drivrutiner” på sidan 35.

• Om din dator har en SSD-hybridenhet (med Intel Optane-minne) går du till https://support.lenovo.com/ 
docs/tg_ssd där det finns information om hur du byter ut den.

M.2 SSD-enheten är mycket ömtålig. Ovarsam hantering kan orsaka skada eller leda till att data går 
förlorade.

Observera följande riktlinjer när du hanterar M.2 SSD-enheten (solid state drive): 

• Byt bara ut M.2 SSD-enheten om du behöver uppgradera eller reparera den. M.2 SSD-enheten är inte 
konstruerad för täta ändringar eller byten.

• Gör en säkerhetskopia på det du vill spara innan du byter M.2 SSD-enhet.

• Tryck inte på M.2 SSD-enheten.

• Vidrör inte kontaktkanten eller kretskortet på M.2 SSD-enheten. Det kan leda till att data på M.2-SSD- 
enheten skadas.

• Utsätt inte M.2 SSD-enheten för stötar eller vibration. Lägg M.2 SSD-enheten på ett mjuk material, till 
exempel tyg, som dämpar eventuella stötar.

Du kommer åt det så här: 

1. Inaktivera det inbyggda batteriet. Se ”Inaktivera snabbstart och inbyggt batteri” på sidan 37.

2. Stäng av datorn och koppla bort den från nätuttaget och alla anslutna kablar.

3. Fäll ihop skärmen och lägg datorn med undersidan uppåt.
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4. Ta bort bottenplattan. Se ”Bottenplatta” på sidan 38.

Borttagning

Typ 1: Ta bort skruven som håller M.2 SSD-enheten på plats 1 och ta försiktigt ut enheten med mylarfickan 
från kortplatsen 2 . Ta ut enheten ur mylarfickan 3 . 

Anm: Var noga med att placera den nya M.2 SSD-enheten i mylarfickan innan du installerar den.
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Typ 2: Ta bort skruvarna som håller M.2-SSD-enhetshållaren 1 på plats och ta bort hållaren 2 . Ta ut enheten 
från kortplatsen 4 . 
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Kapitel 7. Hjälp och support

Vanliga frågor

Hur öppnar jag 
Kontrollpanelen?

• Öppna Start-menyn och klicka på Windows-systemet ➙ Kontrollpanelen.

• Använd Windows Search.

Hur stänger jag av datorn? Öppna Start-menyn och klicka på Av/på. Klicka på Stäng av.

Hur partitionerar jag 
lagringsenheten? https://support.lenovo.com/solutions/ht503851

Vad gör jag om datorn slutar 
svara?

1. Tryck in och håll strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. Starta sedan 
om datorn.

2. Om steg 1 inte fungerar: 

• För modeller med nödåterställningshål: För in ett uträtat gem i 
nödåterställningshålet för att tillfälligt stänga av strömförsörjningen. Starta 
sedan om datorn med nätadaptern ansluten.

• För modeller utan nödåterställningshål: 

– För modeller med löstagbart batteri: Ta ut batteriet och koppla från alla 
strömkällor. Anslut datorn till nätuttaget och starta om datorn.

– För modeller med inbyggt batteri: Koppla från alla strömkällor. Håll 
strömbrytaren intryckt i cirka sju sekunder. Anslut datorn till nätuttaget 
och starta om datorn.

Vad gör jag om jag spiller vätska 
på datorn?

1. Ta försiktigt ut nätadaptern och stäng omedelbart av datorn. Ju snabbare du 
stoppar strömflödet i datorn desto större är chansen att undvika skador på 
datorn till följd av kortslutning.  

Obs: Trots att du troligen förlorar data eller pågående arbete bör du stänga 
av datorn omedelbart. I annat fall kan datorn bli allvarligt skadad.

2. Försök inte att tömma ut vätska genom att vända på datorn. Om datorn har 
dräneringshål för tangentbordet på datorns undersida, rinner vätskan ut 
genom hålen.

3. Vänta tills all vätska har torkat innan du startar datorn igen. 

Hur öppnar jag UEFI BIOS- 
menyn?

Starta om datorn. Öppna UEFI BIOS-menyn genom att trycka på F1 när 
logotypskärmen visas.

Hur inaktiverar jag styrplattan? 1. Öppna Start-menyn och klicka på Inställningar ➙ Enheter ➙ Styrplatta.

2. Inaktivera Styrplatta i avsnittet Styrplatta.

Var hämtar jag de senaste 
drivrutinerna och UEFI BIOS?

• Från Vantage-appen. Se ”Installera Windows 10 och drivrutiner” på sidan 35
och ”Uppdatera UEFI BIOS” på sidan 33.

• Hämta dem på Lenovos supportwebbplats på https://pcsupport.lenovo.com.
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Felmeddelanden
Om du får ett meddelande som inte finns med i följande tabell, spela först in felmeddelandet, stäng av datorn 
och kontakta Lenovo för hjälp. Se ”Lenovos kundsupportcenter” på sidan 50.

Meddelande Lösning

0190: Låg batterispänning Datorn stängdes av på grund av för låg batterispänning. Anslut nätadaptern till 
datorn så att batterierna laddas.

0191: Systemsäkerhet. Ogiltig 
fjärrändring begärd

Ändringen av systemkonfigurationen misslyckades. Bekräfta åtgärden och försök 
igen. 

0199: Systemsäkerhet. Antalet 
försök att ange 
säkerhetslösenordet överskridet.

Meddelandet visas när du anger fel administratörslösenord fler än tre gånger. 
Bekräfta lösenordet och försök igen. 

0271: Kontrollera inställningar för 
datum och tid.

Datum eller klockslag inte inställt på datorn. Öppna UEFI BIOS-menyn och ställ in 
datum och tid.

210x/211x: Identifierings-/läsfel 
på HDDx/SSDx

Lagringsenheten fungerar inte. Installera om lagringsenheten. Byt ut 
lagringsenheten om problemet kvarstår.

Fel: Systemets permanenta UEFI- 
variabellagring är nästan full.

Anm: 
Det här felet indikerar att operativsystemet eller programmen inte kan skapa, 
ändra eller ta bort data i den permanenta UEFI-variabellagringen på grund av för 
lite lagringsutrymme efter POST. 

Systemets permanenta UEFI-variabellagring används av UEFI BIOS och av 
operativsystem eller program. Det här felet inträffar när operativsystemet eller 
programmen lagrar stora mängder data i variabellagringen. Alla data som krävs för 
POST, som UEFI BIOS konfigurationsinställningar, chipset eller 
plattformskonfigurationsdata, lagras i en separat UEFI-variabellagring.
Öppna UEFI BIOS-menyn genom att trycka på F1 när felmeddelandet visas. En 
dialogruta frågar om bekräftelse att rensa lagringsutrymmet. Om du väljer Yes tas 
alla data som skapades av operativsystemet eller program bort, förutom globala 
variabler definierade av specifikationen UEFI (Unified Extensible Firmware 
Interface). Om du väljer No behålls alla data, men operativsystemet eller 
programmen kan inte skapa, ändra eller ta bort data från lagringen.

Om det här felet inträffar på ett servicecenter rensar Lenovo-auktoriserad 
servicepersonal systemets permanenta UEFI-variabellagring med föregående 
lösning. 

Fläktfel. Tryck på ESC för att 
starta med begränsade 
prestanda.

Värmefläkten kanske inte fungerar som den ska. När felmeddelandet visas trycker 
du på ESC inom fem sekunder för att starta datorn med begränsade prestanda. 
Annars stängs datorn av omedelbart. Om problemet kvarstår nästa gång du 
startar bör du lämna in datorn på service. 
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Fel som ger upphov till ljudsignal
Med Lenovo SmartBeep-teknik kan du avkoda ljudsignalsfel med din smartphone när datorn visar en svart 
skärm och avger ljudsignaler. Avkoda ljudsignalsfelet med Lenovo SmartBeep-teknik: 

1. Gå till https://support.lenovo.com/smartbeep eller skanna följande QR-kod. 

2. Hämta lämplig diagnostikapp och installera den på din smartphone.

3. Kör diagnostikappen och placera smartphonen nära datorn. 

4. Tryck på datorns Fn-tangent datorn för att avge ljudsignalen på nytt. Diagnostikappen avkodar 
ljudsignalsfelet och visar möjliga lösningar på smartphonen. 

Anm: Försök aldrig reparera en produkt själv om du inte har rekommenderats att göra det av kundsupport 
eller i produktdokumentationen. Anlita endast en Lenovo-auktoriserad serviceleverantör för att reparera 
produkten. 
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Självhjälpsresurser
Använd följande självhjälpsresurser till att lära dig mer om datorn och felsökning av problem.

Resurser Åtkomst?

Använd Vantage-appen för att: 

• Konfigurera enhetsinställningar.

• Hämta och installera uppdateringar för UEFI BIOS, 
drivrutiner och fast programvara.

• Skydda datorn mot externa hot.

• Diagnostisera maskinvaruproblem.

• Kontrollera datorns garantistatus.

• Läsa användarhandbok och hjälpartiklar.

Anm: Tillgängliga datorfunktioner varierar beroende på 
modell.

Skriv Vantage i sökrutan.

Produktdokumentation: 

• Säkerhets- och garantiinformation

• Allmänna anmärkningar om säkerhet och efterlevnad

• Installationshandbok

• Den här användarhandboken

• Regulatory Notice

Gå till https://pcsupport.lenovo.com. Följ sedan 
anvisningarna på skärmen för att filtrera ut den 
dokumentation du vill ha.

Lenovos supportwebbplats med den senaste 
supportinformationen om följande: 

• Drivrutiner och programvara

• Problemlösningar

• Produkt- och tjänstegaranti

• Produkt- och tillbehörsinformation

• Kunskapsbas och vanliga frågor

https://pcsupport.lenovo.com

Hjälpinformation för Windows

• Öppna Start-menyn och klicka på Få hjälp eller på 
Tips.

• Använd Windows Search eller den personliga 
assistenten Cortana®.

• Microsofts supportwebbplats: https:// 
support.microsoft.com

Windows-etikett
Datorn kan ha en Windows 10 Genuine Microsoft-etikett på locket beroende på följande faktorer: 

• Din geografiska plats

• Förinstallerad utgåva av Windows 10

På https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/Hardware.aspx finns bilder på de olika typerna av etiketter för 
äkta Microsoft-produkter. 
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• I Kina måste etiketten för äkta Microsoft-produkt finnas på alla datormodeller som har någon version av 
Windows 10 förinstallerat.

• I andra länder och regioner behöver etiketten för äkta Microsoft-produkt endast finnas på datormodeller 
som är licensierade Windows 10 Pro.

Om det inte finns en etikett för äkta Microsoft-produkt behöver det inte betyda att den förinstallerade 
Windows-versionen inte är äkta. Om du vill veta mer om hur du kan avgöra om din förinstallerade Windows- 
produkt är äkta, kan du läsa informationen från Microsoft på https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/ 
default.aspx.

Det finns det inga yttre, synliga tecken på datorns produkt-id eller på vilken Windows-version som datorn är 
licensierad för. I stället är datorns produkt-id registrerat i datorns inbyggda programvara. När en produkt 
med Windows 10 har installerats söker installationsprogrammet igenom datorns inbyggda programvara för 
att hitta ett giltigt, matchande produkt-id så att aktiveringen kan slutföras.

I vissa fall kan en tidigare Windows-version vara förinstallerad enligt villkoren i nedgraderingsrättigheterna för 
Windows 10 Pro-licensen.

Ringa till Lenovo
Kontakta Lenovos kundsupportcenter om du inte lyckas lösa problemet själv och fortfarande behöver hjälp.

Innan du kontaktar Lenovo
Förbered följande innan du kontaktar Lenovo: 

1. Anteckna problemets symtom och information. 

• Vad är problemet? Är det konstant eller återkommande?

• Visas felmeddelanden eller felkoder?

• Vilket operativsystem använder du? Vilken version?

• Vilka program använde du när felet inträffade?

• Kan felet upprepas? I så fall, på vilket sätt?

2. Registrera systeminformationen: 

• Produktnamn

• Maskintyp och serienummer

Följande bild visar var du hittar information om datorns maskintyp och serienummer. 
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Lenovos kundsupportcenter
Under garantitiden får du kontakta Lenovos kundsupportcenter för hjälp. 

Telefonnummer

En lista med telefonnummer till Lenovo Support i ditt land finns på https://pcsupport.lenovo.com/ 
supportphonelist.

Anm: Telefonnumren kan komma att ändras utan att detta meddelas i förväg. Kontakta en Lenovo- 
återförsäljare eller Lenovo-säljare om numret för ditt land eller din region inte finns med i listan.

Tillgängliga tjänster under garantitiden

• Felsökning – Utbildad personal hjälper dig att avgöra om felet beror på maskinvaran och vad som kan 
göras för att åtgärda det.

• Reparation av maskinvara från Lenovo – Om problemet orsakats av fel på maskinvara från Lenovo med 
giltig garanti får du hjälp med reparationen av utbildad servicepersonal.

• Tekniska ändringar - Ibland kan det krävas ändringar sedan produkten har sålts. Kontakta närmaste 
Lenovoåterförsäljare om du vill ha mer information om uppdateringar av maskinvaran.

Tjänster som inte omfattas

• Byte eller användning av delar som inte tillverkats för eller av Lenovo eller delar utan garanti
• Identifiering av orsaker till programfel
• Konfigurering av UEFI BIOS vid installation eller uppgradering
• Ändringar eller uppdateringar av drivrutiner
• Installation och underhåll av operativsystem för nätverk
• Installation och underhåll av program

Information om de bestämmelser i Lenovos begränsade garanti som gäller för din Lenovo- 
maskinvaruprodukt finns på:

• https://www.lenovo.com/warranty/llw_02
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• https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup

Köpa tilläggstjänster
Under och efter garantitiden går det att köpa ytterligare tjänster från Lenovo på https://pcsupport.lenovo.com/ 
warrantyupgrade.

Tjänsternas tillgänglighet och benämning varierar mellan olika länder och regioner.
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Bilaga A. Information om hjälpmedel och ergonomi

Det här kapitlet innehåller information om hjälpmedel och ergonomi.

Hjälpmedelsinformation
Lenovo arbetar för att ge användare med nedsatt hörsel, syn eller rörlighet större tillgång till information och 
teknik. I det här avsnittet finns information om hur dessa användare kan få ut så mycket som möjligt av sin 
datorupplevelse. Du kan även få den senaste hjälpmedelsinformationen på följande webbplats: 

https://www.lenovo.com/accessibility

Kortkommandon

I listan hittar du kortkommandon som kan göra det lättare att använda din dator.  

Anm: Beroende på vilket tangentbord du använder är vissa kortkommandon eventuellt inte tillgängliga.

• Windows-tangenten+U: Öppna Hjälpmedelscenter

• Höger Skift i åtta sekunder: Aktivera eller inaktivera Tangentfilter

• Skift fem gånger: Aktivera eller inaktivera Tröga tangenter

• Num Lock i fem sekunder: Aktivera eller inaktivera Låstangenter

• Vänster Alt+Vänster Skift+Num Lock: Aktivera eller inaktivera Musknappar

• Vänster Alt+Vänster Skift+PrtScn (eller PrtSc): Aktivera eller inaktivera Högkontrast

Mer information finns på https://windows.microsoft.com. Där kan du göra en sökning med hjälp av följande 
sökord: keyboard shortcuts, key combinations, shortcut keys.

Hjälpmedelscenter

Med hjälp av Hjälpmedelscenter som finns i Windows operativsystem kan du konfigurera datorn efter dina 
fysiska och kognitiva behov.

Öppna Hjälpmedelscenter: 

1. Gå till Kontrollpanelen och visa efter Kategori.

2. Klicka på Hjälpmedel ➙ Hjälpmedelscenter.

3. Välj lämpligt verktyg genom att följa anvisningarna på skärmen.

Hjälpmedelscenter innehåller i första hand följande verktyg: 

• Förstoringsglaset

Förstoringsglaset är ett praktiskt verktyg som förstorar hela, eller delar av, skärmen så att det blir lättare 
att se objekten.

• Skärmläsaren

Skärmläsaren läser upp det som visas på skärmen och beskriver händelser, t.ex. felmeddelanden.

• Skärmtangentbordet

Vill du hellre skriva på datorn med en mus, joystick eller annat pekdon istället för ett fysiskt tangentbord 
kan du använda Skärmtangentbordet. Skärmtangentbordet visar ett visuellt tangentbord med alla 
standardtangenter. Du väljer en tangent med musen eller ett annat pekdon. Du kan även trycka för att 
välja tangenter om din dator har stöd för multitouch-skärmar. 
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• Högkontrast

Högkontrast är en funktion som förstärker färgkontrasten för viss text och vissa bilder på skärmen. Det gör 
det lättare att se och identifiera de objekten.

• Anpassat tangentbord

Anpassa inställningarna för tangentbordet så att det blir lättare att använda det. Du kan till exempel 
använda tangentbordet för att styra pekaren och göra tangentbordet mer lättanvänt genom att använda 
vissa tangentkombinationer.

• Anpassad mus

Anpassa inställningarna för musen så att det blir lättare att använda den. Du kan till exempel ändra 
muspekarens utseende och ställa in den så att det blir lättare att hantera fönster.

Taligenkänning

Med Taligenkänning kan du röststyra din dator.

Det går att styra tangentbordet och musen med röstkommandon. Det går att starta program, öppna menyer, 
klicka på objekt på skärmen, diktera text i dokument samt skriva och skicka e-post med röstkommandon.

Så här använder du taligenkänning: 

1. Öppna Kontrollpanelen och visa efter kategori.

2. Klicka på Hjälpmedel ➙ Taligenkänning.

3. Följ anvisningarna på skärmen.

Skärmläsartekniker

Skärmläsare är framför allt avsedda för programgränssnitt, hjälpsystem och olika webbdokument. Ytterligare 
information om skärmläsare finns nedan:  

• Använda PDF-filer med skärmläsare: 

https://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE

• Använda skärmläsaren JAWS:

https://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS

• Använda NVDA-skärmläsaren: 

https://www.nvaccess.org/

Skärmupplösning

Du kan göra text och bilder på skärmen mer lättlästa genom att ändra skärmupplösningen på datorn.

Justera skärmupplösningen: 

1. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och välj sedan Bildskärmsinställningar ➙ Bildskärm.

2. Följ anvisningarna på skärmen.

Anm: Om du anger en för låg upplösning kanske vissa objekt inte får plats på skärmen.

Anpassningsbar objektstorlek

Du kan göra objekten på skärmen mer lättlästa genom att ändra objektstorleken. 

• Om du vill ändra objektstorleken temporärt använder du verktyget Förstoringsglaset i Hjälpmedelscenter. 

• Ändra objektstorleken permanent: 

– Ändra storleken på alla objekt på skärmen. 
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1. Högerklicka på ett tomt område på skrivbordet och välj sedan Bildskärmsinställningar ➙ 
Bildskärm.

2. Ändra objektstorleken genom att följa anvisningarna på skärmen. För vissa program måste du 
logga ut och logga in igen för att konfigurationen ska få effekt.

– Ändra storleken på alla objekt på en webbsida.

Tryck och håll ned Ctrl-tangenten och tryck sedan på plustangenten (+) för att förstora eller 
minustangenten (–) för att minska textstorleken.

– Ändra storleken på alla objekt på skrivbordet eller i ett fönster.

Anm: Det kan hända att den här funktionen inte fungerar i alla fönster.

Om du har ett hjul på musen trycker och håller du ned Ctrl-tangenten och rullar sedan på hjulet för att 
ändra objektstorleken.

Kontakter av branschstandardtyp

Du kan ansluta hjälpmedelsenheter till datorn via kontakter som följer branschstandarden.

Dokumentation i tillgängliga format

Lenovo tillhandahåller elektronisk dokumentation i lättillgängliga format som korrekt märkta PDF-filer eller 
HTML-filer (HyperText Markup Language). Lenovos elektroniska dokumentation har utvecklats för att även 
personer med nedsatt syn ska kunna läsa dokumentationen via en skärmläsare. Varje bild i dokumentationen 
har alternativtext så att personer med nedsatt syn kan förstå den när de använder en skärmläsare.

Ergonomisk information
God ergonomi är viktigt för att kunna utnyttja datorn effektivt och undvika problem. Ordna din arbetsplats 
och utrustningen så att det passar dina personliga behov och det arbete du utför. Tänk också på ergonomin 
så att du kan arbeta bekvämt och effektivt vid datorn.

Om du arbetar i en mobil miljö måste du kunna anpassa dig till ofta återkommande förändringar i 
arbetsmiljön. Om du alltid tänker på att arbeta med rätt belysning, i en aktiv arbetsställning och med datorns 
maskinvara rätt placerad har du kommit långt när det gäller att arbeta effektivt och bekvämt.

Det här exemplet visar en person i en normal miljö. Även när förutsättningarna för detta inte är de bästa kan 
du hålla dig till flera av råden. Om du utvecklar goda vanor kommer det att löna sig.

Allmän hållning: Ändra din arbetsställning en aning då och då för att undvika besvär som du kan drabbas av 
om du arbetar i samma ställning under långa perioder. Regelbundna korta raster från arbetet bidrar också till 
att förebygga lättare besvär som härrör från arbetsställningen.

Bildskärm: Ett avstånd på 510 mm till 760 mm mellan ögonen och bildskärmen brukar vara lagom. Undvik 
att lampor och andra ljuskällor skapar reflektioner och starkt ljus på bildskärmen. Håll bildskärmen ren och 
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ställ in ljusstyrkan så att du klart och tydligt ser skärmbilden. Justera bildskärmens ljusstyrka genom att 
trycka på tangenterna för ljusstyrka.

Huvudet: Håll huvudet och nacken i ett bekvämt och neutralt (upprätt läge).

Stol: Använd en stol som ger bra stöd åt ryggen och vars höjd kan justeras. Justera stolen så att den passar 
din arbetsställning.

Armar och händer: Vila om möjligt armarna mot stolens armstöd eller en del av arbetsytan för att avlasta 
dem. Håll underarmar, handleder och händer i ett avslappnat och neutralt (vågrätt) läge. Tryck inte hårt på 
tangenterna utan skriv med ett lätt anslag.

Benen: Låren bör vara parallella med golvet och fötterna vila plant mot golvet eller på ett fotstöd.

Hur gör jag när jag reser?

Det kanske inte är möjligt att tillämpa den bästa ergonomin om du använder datorn på resor eller i miljöer 
som inte är anpassade för datorarbete. Oavsett omgivningens förutsättningar är det bra om du försöker följa 
så många av råden som möjligt. Om du till exempel har en bekväm arbetsställning och bra belysning bidrar 
det till att skapa en bekväm arbetsmiljö. Om din arbetsplats inte är i en kontorsmiljö bör du vara extra noga 
med arbetsställning och att ta raster. Det finns många produktlösningar som hjälper dig att modifiera och 
bygga ut datorn efter dina behov. På webbplatsen https://www.lenovo.com/accessories finns några sådana 
tillvalsprodukter. Titta efter dockningslösningar och externa produkter som kan ge de justeringsmöjligheter 
och andra funktioner du vill ha.

Bildskärmen?

Bärbara datorers bildskärmar är utformade för att uppfylla högt ställda krav. Bildskärmarna ger klara, skarpa 
skärmbilder som är tydliga men ändå skonsamma för ögat. När du arbetar koncentrerat under en längre tid 
påverkas alltid synen och du kan bli trött i ögonen. Ta kontakt med en optiker eller ögonspecialist om du blir 
onormalt trött eller ansträngd i ögonen.
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Bilaga B. Information om överensstämmelse

Anm: Mer information om överensstämmelse finns i Allmänna anmärkningar om säkerhet och efterlevnad 
och Regulatory Notice på https://pcsupport.lenovo.com.

Certifieringsrelaterad information
Produktnamn Överensstämmelse-ID Maskintyp(er)

• ThinkPad X13 Yoga Gen 2

• ThinkPad X13 Yoga Gen 2 
LTE1

• ThinkPad X13 Yoga Gen 2 
HPD1

• ThinkPad X13 Yoga Gen 2 LTE 
HPD1

TP00127A/TP00127A02 20W8 och 20W9

1 endast för Kina (fastlandet)/2 endast för Indien

Den senaste informationen om överensstämmelse finns på:

https://www.lenovo.com/compliance

Placering av trådlösa UltraConnect-antenner
Datorn är utrustad med ett trådlöst UltraConnect™-antennsystem. Du kan aktivera trådlös kommunikation 
var du än är.
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Följande bild visar antennens placering på datorn: 

1 Trådlös LAN-antenn (huvudantenn)
2 Trådlös LAN-antenn (extra antenn)
3 Trådlös WAN-antenn (extraantenn, vissa modeller)
4 Trådlös WAN-antenn (huvudantenn, vissa modeller)

FCC:s (Federal Communications Commission) försäkran om 
överensstämmelse för leverantörer
Följande information gäller ThinkPad X13 Yoga Gen 2, maskintyperna: 20W8 och 20W9.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
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installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended 
cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized 
changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
7001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
Email: FCC@lenovo.com

Information om FCC ID- och IC-certifiering

Du hittar information om FCC- och IC-certifiering via någon av följande metoder: 

• På en skärm med en elektronisk etikett (skärmen E-etikett) som har förinstallerats på datorn. Anvisningar 
om hur du visar E-etikett finns i ”Etiketter med obligatorisk information” på sidan 60.

• På en fysisk etikett på utsidan av datorförpackningen.

Överensstämmelse med villkoren för radiofrekvens (Korea)

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400∼2483.5 , 5725∼5825 무선제품해당)

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기 입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 
않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있 습니다. SAR 값은 
국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치 는 사람의 신체에서 20mm 
이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Driftmiljö

Maximal höjd (utan tryckutjämning)

3 048 m
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Temperatur

• När datorn används: 5 °C till 35 °C

• Förvaring och transport i originalförpackning: -20 °C till 60 °C

• Förvaring utan förpackning: 5 °C till 43 °C

Anm: Kontrollera att temperaturen är minst 10 °C innan du laddar batteriet.

Relativ luftfuktighet

• Drift: 8 % till 95 % vid våttemperatur: 23 °C

• Förvaring och transport: 5 % till 95 % vid våttemperatur: 27 °C

Etiketter med obligatorisk information
Beroende på land eller region anges obligatorisk information om regler och bestämmelser med någon av 
följande metoder: 

• På en fysisk etikett på utsidan av datorförpackningen

• På en fysisk etikett på datorn

• På en skärm med en elektronisk etikett (skärmen E-etikett) som har förinstallerats på datorn

För att komma åt skärmen E-etikett måste du starta om datorn. När skärmbilden med logotypen visas trycker 
du på F9 eller på ledtexten för att öppna menyn Startup Interrupt. Välj sedan Regulatory information.

Information om e-etikett (Korea)
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Bilaga C. Anmärkningar och varumärken

Anmärkningar

Lenovo kanske inte erbjuder de produkter, tjänster eller funktioner som beskrivs i det här dokumentet i alla 
länder. Ta kontakt med närmaste Lenovo-återförsäljare om du vill veta vilka produkter och tjänster som finns 
där du bor. Hänvisningar till Lenovos produkter (produkter innefattar även program och tjänster) betyder inte 
att bara Lenovos produkter får användas. Under förutsättning att intrång i Lenovos immateriella eller andra 
skyddade rättigheter inte sker, får funktionellt likvärdiga produkter, program eller tjänster användas i stället 
för motsvarande produkt från Lenovo. Däremot vilar ansvaret för utvärdering och kontroll av funktionen hos 
andra produkter, program eller tjänster hos användaren.

Lenovo kan ha patent eller ha ansökt om patent på produkter som nämns i detta dokument. Dokumentet ger 
ingen licens till sådana patent. Skriftliga frågor om licenser kan skickas till:  

Lenovo (United States), Inc. 
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO TILLHANDAHÅLLER DENNA PUBLIKATION I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT 
SLAG, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, 
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT, ALLMÄN BESKAFFENHET 
ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. I vissa länder är det inte tillåtet att undanta uttalade eller 
underförstådda garantier i vissa transaktioner, vilket innebär att ovanstående kanske inte gäller.

Informationen uppdateras regelbundet och ändringarna införs i nya utgåvor. Lenovo förbehåller sig rätten att 
förbättra eller ändra produkter och program som beskrivs i handböckerna som följer med datorn och innehåll 
i handboken, utan ytterligare information för att tillhandahålla bättre service.

Programvarugränssnittet och funktionen och maskinvarukonfigurationen som beskrivs i handböckerna som 
medföljer datorn motsvarar kanske inte exakt den faktiska konfigurationen i datorn som du köper. 
Produktkonfigurationen finns i det relaterade avtalet (om sådant finns) eller på produktens packlista, kontakta 
annars återförsäljaren. Lenovo förbehåller sig rätten att fritt använda och distribuera användarnas 
synpunkter.

De produkter som beskrivs i det här dokumentet är inte avsedda för användning vid transplantationer eller 
andra livsuppehållande tillämpningar där försämrad funktion kan leda till personskada eller dödsfall. Den 
information som finns i det här dokumentet varken påverkar eller ändrar Lenovos produktspecifikationer och 
garantier. Ingenting i detta dokument utgör en uttrycklig eller underförstådd licens eller indemnitetsförklaring 
under Lenovos eller annan parts immateriella rättigheter. All information i dokumentet har erhållits i specifika 
miljöer och är avsedd som en illustration. Resultaten i andra operativmiljöer kan variera.

Lenovo förbehåller sig rätten att fritt använda och distribuera användarnas synpunkter.

Hänvisningarna till andra webbplatser än Lenovos egna görs endast i informationssyfte och Lenovo ger inga 
som helst garantier beträffande dessa platser. Material som finns på dessa webbplatser ingår inte i materialet 
som hör till denna Lenovo-produkt och användning av sådana webbplatser sker på kundens eget ansvar.

Alla prestandauppgifter som omnämns här har tagits fram i en kontrollerad miljö. Resultaten i andra 
operativmiljöer kan variera något. Vissa mätningar har gjorts på system under utveckling och det finns ingen 
garanti att dessa mätresultat kommer att bli desamma på allmänt tillgängliga system. Dessutom har vissa 
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mätresultat uppskattats genom extrapolering. De faktiska resultaten kan variera. De som använder det här 
dokumentet bör bekräfta de data som gäller den egna miljön.

Detta dokument är upphovsrättsskyddat av Lenovo och omfattas inte av någon licens för öppen källkod, 
inklusive eventuella Linux®-avtal som kan medfölja programvaran i denna produkt. Lenovo kan när som helst 
uppdatera det här dokumentet utan föregående meddelande.

För den senaste informationen eller för frågor eller kommentarer, kontakta eller gå till Lenovos webbplats:

https://pcsupport.lenovo.com

Varumärken

LENOVO, LENOVO-logotypen, THINKPAD, THINKPAD-logotypen, TRACKPOINT och ULTRACONNECT är 
varumärken som tillhör Lenovo. Intel och Thunderbolt är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess 
dotterbolag i USA och/eller andra länder. Microsoft, Windows, Direct3D, BitLocker och Cortana är 
varumärken som tillhör Microsoft eller dess dotterbolag. Termerna HDMI och HDMI High-Definition 
Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA eller 
andra länder. USB-C är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance 
och Miracast är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Alla övriga varumärken tillhör respektive 
ägare. © 2021 Lenovo.
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