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ThinkPad
Installatie-instructies

Batterij
(4 cellen)

Netsnoer

Welcome

AC-adapter

Deze instructies gelden alleen voor de eerste installatie. Voor meer informatie drukt u op de
Access IBM-knop.
Uitpakken:
ThinkPad-computer
of
(8 cellen)

2
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2 TrackPointDigitalosatorpen
Boeken
Modemkabel
doptjes
- Installatie-instructies (dit blad)
- Pen
- Reservepunten - Service en probleemoplossing
- Verwijderhulpstuk - Andere bijlagen
* 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.
Installeer de batterij:
De batterij is klaar voor gebruik.
Opmerking: Bij sommige modellen
heeft de batterij een andere vorm.

Sluit de AC-adapter aan:

Zet de computer aan:

Aanwijzen en klikken met het IBM TrackPoint-navigatiesysteem:
Druk het knopje van de IBM TrackPoint 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 met de instructies op het scherm:
Dit kan enkele minuten duren en de computer kan enkele keren opnieuw worden opgestart.
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Draai het beeldscherm
180 graden met de klok
mee.
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Sluit het beeldscherm
en druk de grendel in.

Druk voor meer informatie op de Access IBM-knop:

Keer het tablet
Schuif de grendel
open en klap het
beeldscherm uit.
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USB-aansluiting met voeding
Voor optische USB-stations zonder aparte voedingsadapter.
Grendel

Fn-toets
Ontgrendelen
In combinatie met toetsen met met één hand
blauwe opdruk te gebruiken
voor speciale ThinkPad-functies

Knop voor Snelmenu Tablet
Start het Snelmenu Tablet

Schermrotatie
Hiermee draait u het scherm

Ctrl + Alt + Del

Grendel voor Aan/uit-knop

Aan/uit-knop

Bluetooth-antenne

Penhouder
Hier kunt u de digitaliseerpen
opbergen als u de pen niet
gebruikt

UltraConnect(TM)
draadloze antenne
Optimale plaatsing zorgt
voor een uitstekend bereik
en topprestaties
EasyEject
Aangesloten apparaten
loskoppelen en verwijderen

Cursor omhoog/omlaag

Vingerafdruklezer
Vervangt aanmeldwachtwoorden
voor eenvoudige en veilige toegang
(alleen op bepaalde modellen)

Presentation Director

Helderheid instellen

Besturing draadloze radio

Volumeknoppen

Internetbladertoetsen
Full Screen Magnifier
Een venster afbeelden op
volledig scherm

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