
Installatie-instructies

Installeer de batterij:
De batterij is klaar voor gebruik.

Sluit de AC-adapter aan:

Uitpakken:
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Boeken

- Setup Instructions (this sheet)

- Other supplements or flyers
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Zet de computer aan:

UltraConnect
draadloze antenne

TM

ThinkLight
Toetsenbordlampje

®

Full Screen Magnifier

Presentation Director

Fn-toets

Volumeknoppen
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Access IBM

EasyEject

Deze instructies gelden alleen voor de eerste installatie. Voor meer informatie druk u op de
Access IBM-knop.
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* Zie ommezijde voor opmerkingen over niet-
genoemde, ontbrekende of beschadigde items
en de Herstel-CD.
Opmerking: Lees de veiligheidsvoorschriften in
de publicatie Service en probleemoplossing
voordat u de computer in gebruik neemt.

Opmerking: Bepaalde ThinkPad-
computers hebben slechts één
batterijgrendel.

Aanwijzen en klikken met het UltraNav Multi-pointing Navigation System:
Druk het knopje van de IBM

Bepaalde modellen hebben alleen een TrackPoint.

TrackPoint of beweeg uw vinger over de touchpad in de richting waarin u
de aanwijzer wilt bewegen. De knoppen links en rechts onder de spatiebalk werken op dezelfde
manier als de knoppen van een muis.

Configureer het besturingssysteem aan de hand van de instructies op het scherm:
Dit kan enkele minuten duren en de computer kan enkele keren opnieuw worden opgestart.

Druk voor meer informatie op de Access IBM-knop:

Grendel, met één hand te bedienen
Verlicht het toetsenbord, zodat u
ook in het donker kunt werken.

Besturing draadloze radio

Optimale positie voor groot
bereik en uitstekende prestaties

Gemakkelijk presentaties geven of
meerdere beeldschermen
gebruiken

Om de computer of aangesloten
apparaten te ontkoppelen

Internetbladertoetsen
Vooruit- en terugtoetsen voor de
webbrowser

Een venster afbeelden op
volledig scherm

In combinatie met toetsen met
blauwe opdruk te gebruiken
voor speciale ThinkPad-functies

Middelste TrackPoint-knop
Door documenten bladeren of
een deel van het scherm vergroten


