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Dell Precision 5540 
Преносим компютър 

 

Кратко ръководство на потребителя 
 

I. Подготовка за работа 
1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от 
бутона. 

 

2. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършете 
конфигурирането Windows. 
 
▪ Свържете към мрежа и влезте във вашия Microsoft акаунт или си 

създайте нов акаунт.  

  
 

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended. 
 

Dell apps 
 
Dell Product Registration – Регистрирайте вашия компютър. 
 
Dell Help & Support – Помощ при въпроси и поддръжка на 
вашия компютър. 

 
SupportAssist – Проверка и ъпдейт на вашия компютър. 
 

 

II. Хардуерни компоненти 

 
ОТГОРЕ 

 
1. Бутон за захранване със светлинен индикатор/ Бутон за 

захранване с четец на пръстови отпечатъци без светлинен 
индикатор (опция) 

2. Клавиатура 
3. Поставка за длан 
4. Тъчпад 
 
ОТПРЕД 

 
1. Светлинен индикатор за статус на камерата 
2. Камера 
3. Ляв високоговорител 
4. Десен високоговорител 
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ОТЛЯВО 

 
1. Порт за захранване 
2. USB 3.1 Gen 1 порт с PowerShare 
3. HDMI порт 
4. Thunderbolt 3 Type-C порт 
5. Порт за слушалки 
 
ОТДЯСНО  

 
1. Четец на карти памет 
2. USB 3.1 Gen 1 порт с PowerShare 
3. Светлинен индикатор за статус на батерия 
4. Бутон за статус на батерия 
5. Noble слот за кабел против кражба  
 
ОТДОЛУ 
1. Етикет със сервизна 

информация  
2. Регулаторен етикет 
 
 
 

III. Използване на клавиши  и клавишни комбинации 
 

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете 
и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш. 

Клавиш/ 
комбинация 

Функция 

Fn + F1 Изключване на звука. 
Fn + F2  Намаляване на звука. 
Fn + F3 Увеличаване на звука. 

Fn + F4 
Пускане на предишна песен/връщане на 
предишна глава. 

Fn + F5 Пускане/Пауза. 

Fn + F6 
Пускане на следваща песен/Преминаване на 
следваща глава. 

Fn + F7 Включване на изглед Task View. 
Fn + F8 Вкл./Изкл. на екран. (Win+P) 
Fn+F9 Търсене. 

Fn + F10 
Увеличаване на яркостта на подсветката на 
клавиатурата (опция). 

Fn + F11 Намаляване на яркостта на панела. 
Fn + F12 Увеличаване на яркостта на панела. 
Fn+ PrtScr Безжичен модул 
Fn + B Пауза/Прекъсване. 
FN + S Вкл./Изкл. на Scroll Lock.  

Fn + H 
Смяна между светлинен индикатор за 
захранване и батерия/ светлинен индикатор за 
активност на твърдия диск 

Fn+R Системна заявка. 
Fn + Ctrl Отвори менюто с приложения. 
Fn + Esc Вкл./Изкл. на заключването на FN клавиша. 

 

IV. Регулаторна политика за съответствие 
 

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка 
страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са 
проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни 
стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна 
съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни 
изисквания, когато се използват по предназначение.  
 
Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна 
регулаторна информация за продукта и съответствието му с 
европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на 
български език на следния линк: 
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance 
 
Допълнителна информация за продукта и декларация за 
съответствие може да бъдат намерени на: www.polycomp.bg. 

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance
https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303480483?a=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%20%23DELL02610.html
https://polycomp.bg/poly/product-details/0006303480483?a=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%20%23DELL02610.html

