
Instrukcje konfigurowania

Zainstaluj akumulator:
Akumulator jest gotowy do u¿ycia.

Pod³¹cz komputer do zasilania:

Rozpakuj:

AkumulatorKomputer ThinkPadR Kabel zasilaj¹cy

2 kapturki urz¹dzenia

TrackPointR

Kabel modemu

Zasilacz

Podrêczniki

- Instrukcje konfigurowania (ten arkusz)

- Pozosta³e dodatki lub ulotki

* Patrz uwagi na odwrocie dotycz¹ce elementów

niewymienionych na liœcie, brakuj¹cych lub

uszkodzonych oraz dysku Recovery CD.

Uwaga: W niektórych komputerach

ThinkPad mo¿e byæ tylko jeden

zatrzask akumulatora.

- Podrêcznik obs³ugi i rozwi¹zywania problemów

ThinkPad

Uwaga: Przed rozpoczêciem korzystania z komputera nale¿y zapoznaæ siê z uwagami dotycz¹cymi

bezpieczeñstwa zamieszczonymi w Podrêczniku obs³ugi i rozwi¹zywania problemów.
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ThinkPad

W³¹cz zasilanie:

Wskazuj i klikaj elementy, korzystaj¹c z systemu nawigacji UltraNavTM:

Proces ten mo¿e potrwaæ kilkanaœcie minut, a w tym czasie komputer mo¿e byæ kilkakrotnie

restartowany.

Skonfiguruj system operacyjny zgodnie z instrukcjami wyœwietlanymi na ekranie:

Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje, naciœnij przycisk Access IBM:

Antena komunikacji

bezprzewodowej

UltraConnect™

Zatrzask

Oœwietlenie klawiatury

ThinkLight®

Lupa pe³noekranowa
S³u¿y do powiêkszania ca³ego ekranu.

Re¿yser prezentacji

Komunikacja bezprzewodowa

Klawisz Fn

Przyciski g³oœnoœci

i wyciszania

Internetowe klawisze

nawigacyjne

Przyciski wstecz i dalej przegl¹darki

WWW

Przycisk centralny urz¹dzenia TrackPoint

PN: 27R0839

Access IBM

Naciœnij kapturek urz¹dzenia IBM TrackPoint lub przesuñ palce po urz¹dzeniu touchpad w kierunku,

w którym chcesz przesun¹æ wskaŸnik. Lewy i prawy przycisk poni¿ej klawisza spacjii urz¹dzenia

touchpad dzia³aj¹ tak jak przyciski myszy. Niektóre modele mog¹ byæ wyposa¿one tylko w urz¹dzenie

TrackPoint.

Podœwietla klawiaturê tak, aby mo¿na by³o

pracowaæ, gdy jest ciemno.

Optymalna lokalizacja zapewnia

najlepszy zasiêg i wydajnoœæ.

U³atwia prowadzenie prezentacji lub

korzystanie z wielu monitorów.

S³u¿y do przewijania dokumentów lub powiêkszania obszaru ekranu.

W kombinacji z klawiszami

oznaczonymi niebieskimi

ikonami umo¿liwia dostêp

do funkcji specjalnych

komputera ThinkPad.

EasyEject
S³u¿y do oddokowywania i usuwania

pod³¹czonych urz¹dzeñ.

Instrukcje dotycz¹ jedynie instalowania. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje, naciœnij przycisk

Access IBM.
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