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Harmony  
Това приложение предоставя Smart Settings, които автоматично оптимизират 
системните функции като Paper Display (подобрява цветовете на дисплея за  
най-добро изживяване при четене от екрана). Harmony също така отправя 
препоръки за популярни приложения, които можете да използвате в режим на 
палатка, на стойка, таблет и преносим компютър. 

Информация, споделена с Lenovo 

Анонимна информация като:  

• Тип и модел на машината 
• Версия на операционната система и език 
• Страна, в която се използва компютъра 
• Данни за щраквания на потребителя 
• Режими и настройки  



Значение за клиентите при споделяне на информация с Lenovo  

Информация относно начина, по който реагирате на оптимизирането на системата, 
помага на Lenovo да създаде най-доброто изживяване в различни режими. 

Забраняване на споделяне на анонимни данни 

1. Отворете таблото на Harmony, за да видите настройките. 
2. Задайте "Статистики за използване" на "Изкл.". 

Lenovo Companion 3.0  
Това приложение ви позволява да осъществявате достъп до информация за 
гаранция, да проверявате състоянието на системата, да се свързвате 
с ръководства за потребителя, да преглеждате информация за поддръжка, която 
е специфична за вашето устройство, и да поддържате устройството си 
актуализирано чрез функцията System Update. Lenovo Companion 3.0 също така 
включва статии и съдържание относно новини за технологии и препоръки за 
приложения. Статиите се пишат и се актуализират непрекъснато, за да бъде 
съдържанието обновено и значимо. 

Информация, споделена с Lenovo  

Анонимни данни като: 

• Тип, модел и марка на устройството 
• Страна, в която устройството се използва 
• Версия на операционната система и език 
• Прегледани статии  

Значение за клиентите при споделяне на информация с Lenovo 

Като резултат от събираните данни, Companion персонализира съдържанието за 
вас, изтегля значими статии и актуализации на софтуера (за функцията System 
Update) и показва значима информация в раздела за поддръжка. 

Забраняване на споделяне на анонимни данни  

Можете да забраните споделянето на анонимни статистики с Lenovo чрез 
приложението Lenovo Settings или приложението Lenovo Companion 3.0. 

Използване на приложението Lenovo Settings  

1. Отворете приложението Lenovo Settings. 
2. Отидете в раздела "Използване на приложението". 
3. Задайте контролата "Статистики за използване" на "Изкл.".  



От Lenovo Companion 3.0 

1. Отворете приложението Lenovo Companion 3.0. 
2. Отидете във функцията "Настройки на приложение". 
3. Задайте контролата "Статистики за използване" на "Изкл.".  

Lenovo Customer Engagement Service  
Lenovo използва тази информация, за да получи статистически данни относно 
широка клиентска база с цел взима решения, които да подобри хардуерните 
характеристики и вашето изживяване.  

Информация, споделена с Lenovo  

Анонимни данни за използване на хардуерни компоненти, като процесор, твърд 
диск, памет, USB връзки, четец на карта, яркост на дисплей, батерия и 
предварително инсталирани приложения.  

Значение за клиентите при споделяне на информация с Lenovo  

Lenovo използва тази информация, за да получи статистически данни относно 
широка клиентска база, с цел да взима решения, които подобряват нашите 
продукти и вашето изживяване.  

Забраняване на споделяне на анонимни данни  

1. От "Контролен панел" -> всички елементи на контролния панел изберете 
"Преглеждане по малки икони". 

2. Изберете (CCSDK) и настройте контролата на услугата за ангажиране на 
клиенти на Lenovo да забрани събирането на данни.  

Lenovo Experience Improvement (само на устройства с Windows 8)  
Тази помощна програма съобщава анонимно, ако клиенти премахват 
предварително инсталирани приложения на Lenovo от устройството през първите 
90 дни. След 90 дни помощната програма автоматично се деинсталира.  

Информация, споделена с Lenovo  

Анонимна информация като: 

• Тип и модел на устройството 
• Версия на операционната система и език 
• Страна, в която устройството се използва 



• Състояние на инсталиране на определени предварително инсталирани 
приложения  

Освен това всяка информация, която активно предоставяте на страницата на 
Lenovo по време на инсталиране на Windows, е споделена с Lenovo за обработка. 

Значение за клиентите при споделяне на информация с Lenovo 

Използването на определени приложения или вашата готовност да ги запазите 
инсталирани предполага значението, което имат тези приложения за вас. Lenovo 
използва тази информация, за да получи статистически данни относно широка 
клиентска база, за да взима решения относно това кои приложения да надстрои 
и подобри, както и кои приложения да премахне.  

Забраняване на споделяне на анонимни данни  

За забраняване на функцията за споделяне на данни на това приложение то 
трябва да бъде премахнато. Инструкциите за премахване са по-долу: 

1. Отворете контролния панел. 
2. Отворете "Програми и компоненти". 
3. Деинсталирайте Lenovo Experience Improvement. 

Lenovo Registration Data (само на устройства с Windows 8) 
Тази помощна програма чете стойностите от квадратчетата за отметка на Lenovo, 
които са зададени по време на първото стартиране и след това автоматично 
съобщава тези анонимни данни на Lenovo по време на първото свързване 
с Internet. След като е съобщено за тези данни, програмата автоматично се 
деинсталира. Ако това приложение не открие интернет връзка, за да завърши 
процеса на съобщаване и да се деинсталира автоматично, може да бъде 
деинсталирано ръчно в "Контролен панел" чрез "Програми и компоненти". 

Информация, споделена с Lenovo  

Анонимна информация като:  

• Тип и модел на устройството 
• Версия на операционната система и език 
• Страна, в която устройството е регистрирано 

Освен това информацията, която активно предоставяте на страницата на Lenovo 
по време на инсталиране на Windows, се събира и изпраща до Lenovo за 
обработване, това включва информация, предоставена от вас, която може да 
послужи за лично идентифициране. 



Значение за клиентите при споделяне на информация с Lenovo  

Lenovo използва тази информация, за да получи статистически данни относно 
широка клиентска база, с цел да взима решения, които подобряват нашите 
продукти и вашето изживяване.  

Забраняване на споделяне на анонимни данни  

Lenovo Registration Data се деинсталира сама, когато се свързва с интернет за 
първи път. За да деинсталирате приложението преди изпращане на 
информацията, направете следното, след като устройството ви се стартира за 
първи път, но преди да се свържете с интернет:  

1. Отворете "Контролен панел" и отидете в "Програми и компоненти". 
2. Деинсталирайте Lenovo Registration Data. 

Lenovo Settings  
Това приложение предоставя централизиран достъп до всички главни хардуерни 
характеристики на вашето устройство, както и контроли, като управление на 
енергията, дисплей, камера, аудио, безжични мрежи, клавиатура, мишка и 
писалка.  

Информация, споделена с Lenovo  

Анонимна информация като: 

• Тип, модел и марка на устройството 
• Версия на операционната система и език 
• Страна, в която устройството се използва 
• Информация за щраквания на потребителя  

Значение за клиентите при споделяне на информация с Lenovo  

Събирането на данни води до директен ефект върху решенията за дизайн и 
функции с цел подобряване на потребителския опит. 

Забраняване на споделяне на анонимни данни  

1. Отворете приложението Lenovo Settings на вашето устройство. 
2. Отидете в раздела "Използване на приложението". 
3. Задайте контролата "Статистики за използване" на "Изкл.".  



Lenovo Solution Center  
Това приложение ви позволява да изпълните диагностики на компютъра си, което 
от своя страна помага на Lenovo Support бързо да изолира неизправности на 
хардуера.  

Информация, споделена с Lenovo  

Анонимна информация като:  

• Тип и модел на устройството 
• Версия на операционната система и език 
• Страна, в която устройството се използва 
• Използвани функции на приложението 

Значение за клиентите при споделяне на информация с Lenovo  

Събирането на данни води до директен ефект върху решенията относно 
подобряване на потребителския опит, като в същото време осигуряват по-добър 
процес на поддръжка за вас. 

Забраняване на споделяне на анонимни данни  

1. Отворете Lenovo Solution Center. 
2. Изберете "Настройки" от лентата с инструменти. 
3. Изчистете отметката в квадратчето "Изпращане на анонимни статистики за 

използване до Lenovo". 
4. Щракнете върху "Записване". 

Lenovo System Update (само на устройства с Windows 7 и Windows 8) 
Това отделно приложение съобщава състоянието за актуализации и ви помага 
автоматично да поддържате актуализиран софтуера на вашата система, като 
изтегля и инсталира софтуерни актуализации за приложения и BIOS, инсталирани 
на вашия компютър. 

Информация, споделена с Lenovo  

Анонимни данни като: 

• Тип и модел на устройството 
• Версия на операционната система и език 
• Страна, в която устройството се използва 
• Име на продукт  
• Предишно инсталирани актуализации  



• Състояние на настройката за автоматично актуализиране 
• Събития, свързани с приложението, като 

стартиране/надстройване/изключение, проверка/инсталиране на 
актуализации  

 
Значение за клиентите при споделяне на информация с Lenovo  
Събирането на данни води до предоставяне на значими актуализации за вашата 
специфична хардуерна и софтуерна конфигурация, включително актуализации за 
производителност и използваемост. 

Забраняване на споделяне на анонимни данни  

1. Отворете приложението Lenovo System Update. 
2. Отворете иконата (въпросителен знак) за помощ. 
3. Отворете "Настройки".  
4. Изчистете отметката в квадратчето "Изпращане на анонимни статистики за 

използване до Lenovo". 

Функцията Lenovo System Update в Lenovo Companion 3.0  
Функцията Lenovo System Update в Companion 3.0 съобщава състоянието на 
актуализиране и изтегля актуализации, специфични за компютъра, на който 
е инсталирана.  

Информация, споделена с Lenovo  

Анонимни данни като: 

• Тип, модел и марка на устройството 
• Версия на операционната система и език 
• Страна, в която устройството се използва 
• Име на продукт  
• Предишно инсталирани актуализации  
• Състояние на настройката за автоматично актуализиране 

Значение за клиентите при споделяне на информация с Lenovo 

Събирането на данните води до предоставяне на значими актуализации за 
вашата специфична хардуерна и софтуерна конфигурация, включително 
актуализации за производителност и използваемост. 

 

 



Забраняване на споделяне на анонимни данни  

Можете да забраните споделянето на анонимни статистики с Lenovo чрез 
приложението Lenovo Settings на вашето устройство или чрез приложението 
Lenovo Companion 3.0. 

Използване на приложението Lenovo Settings  

1. Отворете приложението Lenovo Settings. 
2. Отидете в раздела "Използване на приложението". 
3. Задайте контролата "Статистики за използване" на "Изкл.".  

От Lenovo Companion 3.0 

1. Отворете приложението Lenovo Companion 3.0. 
2. Отидете във функцията "Настройки на приложение". 
3. Задайте контролата "Статистики за използване" на "Изкл.".  

WRITEit  
Това приложение позволява на потребителите на устройства, които работят 
с писалки, да пишат в почти всяко текстово поле или приложение, независимо от 
това дали е било създадено за въвеждане с писалка. 

Информация, споделена с Lenovo  

Анонимна информация като: 

• Използвани функции в приложението (например въвеждането на текст като 
връзка или изображение)  

• Тип и модел на устройството 
• Версия на операционната система и език 
• Тип на хардуера на писалката 

Значение за клиентите при споделяне на информация с Lenovo 

Събирането на данните води до директен ефект върху решенията относно 
подобряването и премахването на функции, предложени в приложението. 

Забраняване на споделяне на анонимни данни  

1. Отворете приложението Lenovo Settings. 
2. Отидете в раздела "Използване на приложението". 
3. Задайте контролата "Статистики за използване" на "Изкл.".  
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