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ThinkPad
Instrukcje konfigurowania

Budowa

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

Zasilane z³¹cze USB
Nale¿y u¿ywaæ napêdów optycznych USB bez oddzielnego zasilacza.

Rozpakuj:
Komputer ThinkPad(R)

Zatrzask

Antena Bluetooth

Akumulator

Kabel zasilaj¹cy

Zasilacz
Antena sieci bezprzewodowej
UltraConnect(TM)
Optymalna lokalizacja zapewnia
najlepszy zasiêg i wydajnoœæ.

(4 ogniwa)
lub
(8 ogniw)
2 kapturki
TrackPoint(R)

Kabel
modemu

Rysik do tabletu

Podrêczniki
Przycisk zasilania

- Rysik
- Instalowanie (ten arkusz)
- Zapasowe koñcówki
- Podrêcznik obs³ugi i rozwi¹zywania
rysika
problemów
- Pierœcieñ do
- Pozosta³e dodatki lub ulotki
wymiany koñcówek

* Patrz uwagi na odwrocie dotycz¹ce
elementów niewymienionych na liœcie,
brakuj¹cych lub uszkodzonych oraz
dysku Recovery CD.
Uwaga: Przed u¿yciem komputera nale¿y
przeczytaæ uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa
w Podrêczniku obs³ugi i rozwi¹zywania problemów.

Blokada przycisku zasilania

Welcome
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Zainstaluj akumulator:
Akumulator jest gotowy do u¿ycia.
Uwaga: Niektóre modele wyposa¿ono w
akumulator o innym kszta³cie.

EasyEject
S³u¿y do oddokowywania
i usuwania pod³¹czonych
urz¹dzeñ.

Ctrl + Alt + Del

Przycisk kursora (góra/dó³)

Obrót ekranu
Zmiana orientacji ekranu

Czytnik odcisku palca
Zastêpuje has³o logowania,
zapewniaj¹c u¿ytkownikowi
prosty i bezpieczny dostêp.
Opcja dostêpna tylko w
wybranych modelach.
Re¿yser prezentacji

Tablet Shortcut Menu
Uruchamianie programu
narzêdziowego Tablet Shortcut
Menu (menu skrótów tabletu)
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Pod³¹cz komputer do zasilania:

Kontrola jasnoœci

W³¹cz zasilanie:

Komunikacja bezprzewodowa

Wska¿ i kliknij elementy, korzystaj¹c z systemu nawigacji IBM TrackPoint(R):
Naciœnij kapturek urz¹dzenia IBM TrackPoint w kierunku, w którym chcesz przesun¹æ
wskaŸnik. Lewy i prawy przycisk poni¿ej klawisza spacji dzia³aj¹ jak przyciski myszy.

Przyciski g³oœnoœci i
wyciszania

Skonfiguruj system operacyjny zgodnie z instrukcjami wyœwietlanymi na ekranie:
Proces ten mo¿e potrwaæ kilkanaœcie minut. W tym czasie komputer mo¿e byæ kilkakrotnie
restartowany.

Internetowe klawisze
nawigacyjne
Lupa pe³noekranowa
S³u¿y do powiêkszania
ca³ego ekranu.

Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje, naciœnij przycisk Access IBM:

Przekszta³canie w tablet
Zwolnij zatrzask i Obróæ wyœwietlacz o
Zamknij wyœwietlacz
otwórz wyœwietlacz. 180 stopni, zgodnie z
i wciœnij zatrzask.
ruchem wskazówek zegara.
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Uchwyt na rysik do tabletu
Miejsce przechowywania
nieu¿ywanego rysika
do tabletu

1
1
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Klawisz Fn
W kombinacji z klawiszami
oznaczonymi niebieskimi ikonami
umo¿liwia dostêp do funkcji
specjalnych komputera ThinkPad.

Przycisk centralny urz¹dzenia
TrackPoint
S³u¿y do przewijania
dokumentów lub powiêkszania
Zwolnienie blokady obszaru ekranu.
zatrzasku
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