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1 Запуск програми установки

Програма установки – це програма інформування та налаштування, яка зберігається в ПЗП і
доступна, навіть коли операційна система Windows® не працює або не завантажується.

ПРИМІТКА. Пристрій зчитування відбитків пальців (лише деякі моделі) не працює під час
доступу до програми установки.

Програма надає інформацію про комп’ютер та доступ до налаштувань запуску, безпеки та інших
параметрів.

Запуск програми установки:

1. Увімкніть або перезапустіть комп'ютер.

2. Перш ніж відкриється ОС Windows, коли в нижньому лівому куті екрана відобразиться
повідомлення „Press <F10> to enter Setup” (Натисніть F10, щоб увійти до програми
установки), натисніть клавішу f10.
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2 Використання програми установки

Зміна мови програми установки
Ця процедура пояснює процес зміни мови програми установки. Якщо програму установки ще не
запущено, почніть з кроку 1. В іншому разі почніть з кроку 2.

1. Відкрийте програму установки, для чого увімкніть або перезапустіть комп’ютер, а потім
натисніть клавішу f10, коли в лівому нижньому куті екрана відобразиться повідомлення
„Press <F10> to enter setup” (Натисніть F10, щоб увійти до програми установки).

2. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть System Configuration (Конфігурація системи) >
Language (Мова), а потім натисніть клавішу enter.

3. Натисніть клавішу f5 чи f6 (або скористайтеся клавішами зі стрілками) для вибору мови, а
потім натисніть клавішу enter.

4. Коли відобразиться запит підтвердження вибраного налаштування, натисніть клавішу
enter, щоб зберегти налаштування.

5. Щоб активувати налаштування і вийти з програми установки, натисніть клавішу f10, а потім
дотримуйтеся вказівок, що з’являтимуться на екрані.

Ваші налаштування набудуть чинності після перезапуску комп’ютера і завантаження ОС Windows.

Навігація і вибір параметрів у програмі установки
Оскільки програма установки не є програмним забезпеченням Windows, вона не підтримує
використання сенсорної панелі TouchPad. Навігація та вибір параметрів виконуються
натисканням клавіш.

● Для вибору меню або об’єкта меню використовуйте клавіші зі стрілками.

● Для вибору об’єкта з розкривного списку або переходу між полями, наприклад
полями Enable/Disable (Увімкнути/Вимкнути), скористайтеся клавішами зі стрілками чи
клавішею f5 або f6.

● Для вибору об’єкта натисніть клавішу enter.

● Щоб закрити текстове вікно або повернутися до меню, натисніть клавішу esc.

● Для відображення додаткової інформації щодо навігації та вибору у відкритій програмі
установки натисніть клавішу f1.
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Відображення системних даних
Ця процедура пояснює, як відобразити на екрані системні дані у програмі установки. Якщо
програму установки ще не відкрито, почніть з кроку 1. В іншому разі почніть з кроку 2.

1. Відкрийте програму установки, для чого увімкніть або перезапустіть комп’ютер, а потім
натисніть клавішу f10, коли в лівому нижньому куті екрана відобразиться повідомлення
„Press <F10> to enter setup” (Натисніть F10, щоб увійти до програми установки).

2. Отримайте доступ до системних даних за допомогою меню Main (Головне меню).

3. Для виходу із програми установки без зміни налаштувань скористайтеся клавішами зі
стрілками, щоб вибрати Exit (Вийти) > Exit Discarding Changes (Вийти без застосування
змін), а потім натисніть клавішу enter. (Комп’ютер буде перезапущено, і завантажиться ОС
Windows.)

Відновлення стандартних параметрів у програмі
установки

Ця процедура пояснює, як відновити стандартні параметри програми установки. Якщо програму
установки ще не запущено, почніть з кроку 1. В іншому разі почніть з кроку 2.

1. Відкрийте програму установки, для чого увімкніть або перезапустіть комп’ютер, а потім
натисніть клавішу f10, коли в лівому нижньому куті екрана відобразиться повідомлення
„Press <F10> to enter setup” (Натисніть F10, щоб увійти до програми установки).

2. Виберіть Exit (Вийти) > Load Setup Defaults (Завантажити стандартні параметри), а потім
натисніть клавішу enter.

3. Коли відобразиться запит підтвердження налаштувань, натисніть клавішу enter, щоб
зберегти налаштування.

4. Щоб активувати налаштування та вийти з програми установки, натисніть клавішу f10, а потім
дотримуйтеся вказівок, що з’являтимуться на екрані.

Стандартні параметри програми установки встановлюються під час виходу із програми і
набувають чинності після перезапуску комп’ютера.

ПРИМІТКА. У разі відновлення стандартних заводських параметрів налаштування пароля,
безпеки та мови не змінюються.

Відображення системних даних 3



Використання додаткових функцій програми
установки

У цьому посібнику описано функції програми установки, рекомендовані для всіх користувачів. Для
отримання докладнішої інформації про функції програми установки , рекомендовані тільки для
досвідчених користувачів, див. Довідку і підтримку, доступну тільки в ОС Windows.

Для досвідчених користувачів доступні такі функції програми установки: самоперевірка жорсткого
диска, Network Service Boot (Завантаження через мережу) і налаштування порядку завантаження.

Повідомлення „<F12> to boot from LAN” (Натисніть клавішу F12 для завантаження через локальну
мережу), що відображається у нижньому лівому куті екрана під час кожного запуску або
перезапуску ОС Windows – це запит функції Network Service Boot (Завантаження через мережу).

Повідомлення „Press <F9> to change boot order” (Натисніть клавішу F9 для зміни порядку
завантаження), що відображається у нижньому лівому куті екрана під час кожного запуску або
перезапуску ОС Windows – це запит функції зміни порядку завантаження.

Закривання програми установки
Можна вийти з програми установки зі збереженням змін або без збереження.

● Щоб закрити програму установки і зберегти зміни, зроблені протягом поточного сеансу,
скористайтеся такими процедурами:

◦ Натисніть клавішу f10 і дотримуйтеся вказівок на екрані.

– або –

◦ Якщо меню програми установки не відображається, натисніть клавішу esc, щоб
повернутися до меню. Потім за допомогою клавіш зі стрілками виберіть Exit (Вийти) >
Exit Saving Changes (Вийти зі збереженням змін), а потім натисніть клавішу enter.

Використовуючи процедуру з натисканням клавіші f10, ви можете повернутися до
програми установки. Якщо використовується процедура Exit Saving Changes (Вийти зі
збереженням змін), програма установки закриється після натискання клавіші enter.

● Щоб закрити програму установки, не зберігаючи зміни, зроблені протягом поточного сеансу,
виконайте такі дії:

Якщо меню програми установки не відображається, натисніть клавішу esc, щоб повернутися
до меню. Потім за допомогою клавіш зі стрілками виберіть Exit (Вийти) > Exit Discarding
Changes (Вийти без збереження змін), а потім натисніть клавішу enter.

Після закриття програми установки комп’ютер буде перезапущено, і завантажиться ОС Windows.
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3 Меню програми установки

Наведена у цьому розділі таблиця меню містить огляд параметрів програми установки.

ПРИМІТКА. Деякі пункти меню програми установки, зазначені в цьому розділі, можуть не
підтримуватися вашим комп’ютером.

Меню Main (Головне меню)
Вибір Дія

System Information (Системні дані) ● Перегляд і зміна системних дати й часу.

● Перегляд ідентифікаційних даних комп’ютера.

● Перегляд технічної інформації про процесор, розмір пам’яті,
системний BIOS, і версію контролера клавіатури (тільки деякі
моделі).

Меню Security (Безпека)
Вибір Дія

Administrator password (Пароль адміністратора) Введення, зміна чи видалення пароля адміністратора.

Power-On Password (Пароль увімкнення) Введення, зміна чи видалення пароля увімкнення.

Меню Main (Головне меню) 5



Меню System Configuration (Конфігурація системи)
Вибір Дія

Language Support (Підтримка мови) Зміна мови програми установки.

Boot Options (Параметри завантаження) Встановлення таких параметрів завантаження:

● f10 і f12 Delay (sec.) (Затримка (сек..))―Встановлення затримки
для функцій f10 і f12 програми установки з інтервалом 5 секунд
(0, 5, 10, 15, 20).

● CD-ROM boot (Завантаження з привода компакт-дисків) ―
увімкнення/вимкнення завантаження з привода компакт-дисків.

● Floppy boot (Завантаження з дисковода гнучких дисків) ―
увімкнення/вимкнення завантаження з дисковода гнучких
дисків.

● Internal Network Adapter boot (Завантаження з внутрішнього
мережевого адаптера) ― увімкнення/вимкнення завантаження
з внутрішнього мережевого адаптера.

● Boot Order (Порядок завантаження) ― налаштування порядку
завантаження:

◦ USB Floppy (USB-дисковод гнучких дисків)

◦ ATAPI CD/DVD ROM Drive (Привод ATAPI CD/DVD ROM
Drive)

◦ Hard drive (Жорсткий диск)

◦ USB Diskette on Key (USB-дисковод з ключем)

◦ USB Hard drive (Жорсткий диск USB)

◦ Network adapter (Мережевий адаптер)

Button Sound (Звук натискання клавіш – лише
деякі моделі)

Увімкнення/вимкнення звуку натискання кнопки швидкого запуску.

Virtualization Technology (Технологія
віртуалізації)

Увімкнення/вимкнення технології віртуалізації процесора.

Processor C4 State (Стан процесора C4) Увімкнення/вимкнення стану сну процесора C4.

Меню Diagnostics (Діагностика)
Вибір Дія

Hard Disk Self Test (Самоперевірка жорстких
дисків)

Запуск повної самоперевірки жорсткого диска.

ПРИМІТКА. У моделях з двома жорсткими дисками цей пункт меню
називається Primary Hard Disk Self Test (Самоперевірка основного
жорсткого диска).

Secondary Hard Disk Self Test (Самоперевірка
додаткового жорсткого диска – тільки деякі
моделі)

Запуск повної самоперевірки додаткового жорсткого диска.

Memory Test (Тест пам’яті) Запуск діагностичного тесту системної пам’яті.

6 Розділ 3   Меню програми установки



Покажчик

В
вибір у програмі установки 2
відновлення стандартних
параметрів 3

відображення системних
даних 3

Д
додаткові функції програми
установки 4

З
закривання програми
установки 4

звук натискання клавіш 6
зміна мови програми
установки 2

М
Меню Diagnostics

(Діагностика) 6
Меню Main (Головне меню) 5
Меню Security (Безпека) 5
Меню System Configuration

(Конфігурація системи) 6

Н
навігація у програмі
установки 2

П
параметри завантаження 6
паролі 5
пароль адміністратора 5
пароль увімкнення 5
підтримка мови 6
порядок завантаження 6
приводи, порядок
завантаження 6

пристрій зчитування відбитків
пальців 1

Програма установки
використання 2
використання додаткових
функцій 4

відновлення стандартних
параметрів 3

відображення системних
даних 3

закривання 4
запуск 1
зміна мови 2
Меню Diagnostics

(Діагностика) 6
Меню Main (Головне
меню) 5

Меню Security (Безпека) 5
Меню System Configuration

(Конфігурація системи) 6
навігація і вибір
параметрів 2

С
самоперевірка додаткового
жорсткого диска 6

самоперевірка жорстких
дисків 6

системні дані 5

Покажчик 7




	Запуск програми установки
	Використання програми установки
	Зміна мови програми установки
	Навігація і вибір параметрів у програмі установки
	Відображення системних даних
	Відновлення стандартних параметрів у програмі установки
	Використання додаткових функцій програми установки
	Закривання програми установки

	Меню програми установки
	Меню Main (Головне меню)
	Меню Security (Безпека)
	Меню System Configuration (Конфігурація системи)
	Меню Diagnostics (Діагностика)

	Покажчик


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


