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Instruções Iniciais de Instalação
Para obter informações mais detalhadas, pressione o botão Access IBM.
Conector USB com auto-alimentação
Utilize unidades óticas USB sem
adaptador de energia separado. Trava

Remova os itens da embalagem:

Antena Bluetooth

Computador ThinkPad(R)

Pacote de Bateria

Antena Wireless (TM)
UltraConnect
O bom posicionamento oferece
melhor alcance e desempenho

Adaptador AC

Cabo de alimentação

(4 células)

EasyEject
Utilize para desconectar
e remova os dispositivos
conectados

ou
(8 células)
Cabo do Modem

2 capas para
TrackPoint(R)

Caneta Digitalizadora
- Caneta
- Pontas adicionais
- Removedor de pontas

* Veja no verso as notas sobre itens não
listados, faltando ou danificados e
sobre o CD de recuperação.
Nota: Leia os avisos de segurança no
Guia de Serviço e Resolução de
Problemas antes de utilizar o computador.

Manuais
- Instruções de Instalação (esta folha)
- Guia de Serviço. e Resolução de
Problemas
- Outros suplementos ou folhetos

Botão Liga/Desliga

Tecla para Mover o
Cursor Para Cima/Baixo

Trava do Botão Liga/Desliga

Bem-vindo

Ctrl + Alt + Del

1

Instale o pacote de bateria:
Sua bateria está pronta para utilização.
Nota: Alguns modelos possuem
baterias com formato diferente.

Rotação da Tela
Rotaciona a Orientação do Monitor

Leitor de Impressão Digital
Substitua senhas de logon para
o acesso simples e
seguro do usuário. Apenas
modelos específicos.
Presentation Director

Menu de Atalho do Tablet
Ativa o Atalho do Utilitário
de Menu do Tablet

2

Controle de Brilho
ou

Conecte o equipamento à alimentação:

Wireless Radio Control

Botões de Controle de
Volume

Ligue o equipamento:

Gerenciamento do Sistema
de Alimentação

Aponte e clique usando o Sistema de Navegação TrackPoint(R):
Mova a capa do TrackPoint na direção para a qual deseja deslocar o ponteiro. Os botões abaixo
da barra de espaço, à esquerda e à direita, funcionam como botões de mouse.
Configure o Sistema Operacional conforme as instruções na tela:
Esse processo leva alguns minutos e seu computador poderá reiniciar diversas vezes.

Teclas de Navegação de
Internet
Ampliação para Tela Cheia
Amplia a tela inteira

Para obter informações mais detalhadas, pressione o botão
Access IBM:
Mude para Tablet
Deslize a liberação Gire o monitor 180 graus
no sentido horário.
da trava e abra o
monitor.
2

Feche o monitor e
pressione a
trava para baixo.
1

1

2

Botão Central do TrackPoint
Role documentos ou amplie uma
área da tela
Portador da Caneta
Digitalizadora
Local para armazenar a caneta
digitalizadora quando não
estiver sendo utilizada

Tecla Fn
Liberação da trava
Utilize em conjunto com teclas com uma mão
com ícones azuis para acessar
recursos especiais do ThinkPad
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Dock ThinkPad X4 Opcional
Este opcional está disponível para expandir as funcionalidades do computador ThinkPad
X41 Tablet.
Para obter mais informações, pressione o botão Access IBM e digite "X4 Dock"
no campo de procura por palavra-chave do Help Center.

Você pode obter informações sobre as tecnologias ThinkVantage a qualquer
momento pressionando o botão azul Access IBM em seu teclado.

Segurança
Alguns computadores ThinkPad possuem chip de segurança integrado. Para
obter mais informações sobre a utilização do software e a ativação do chip,
digite "chip de segurança" no campo de procura por palavra-chave do Help
Center.

Instalando a Memória Opcional
Você pode aumentar a quantidade de memória do computador.
Nota: Utilize apenas tipos de memória com suporte no computador. Se você instalar uma memória opcional
incorretamente ou instalar um tipo de memória sem suporte, o computador emitirá um aviso sonoro durante a
tentativa de inicialização.

1

Alguns computadores ThinkPad também possuem um leitor de impressão
digital. Para obter mais informações sobre o leitor, digite "leitor de impressão
digital" no campo de procura por palavra-chave do Help Center.

Instale a memória SO-DIMM opcional:
1

Access Connections

Toque em um objeto de metal aterrado para
7
reduzir a eletricidade estática de seu corpo,
o que poderia danificar a memória SO-DIMM.
Evite tocar na borda de contato da memória
SO-DIMM.

2

Desligue o computador.

3

Desconecte o adaptador de corrente alternada
e todos os cabos do computador.

4

Feche o monitor e vire o computador.

5

Remova a bateria.

6

Solte os parafusos próximos aos ícones DIMM
na tampa do slot de expansão e
remova a tampa.

Alguns computadores ThinkPad são equipados com um adaptador de LAN
wireless. Para obter mais informações sobre a configuração de LANs wireless e
de outros adaptadores de comunicação, inclusive de conexões via cabo, digite
"Access Connections" no campo de procura por palavra-chave do Help Center.

Se já houver uma memória SO-DIMM instalada,
remova-a conforme a ilustração. Guarde a
memória SO-DIMM para utilização futura.

Migração
Você pode migrar os dados de seu computador antigo para o computador
ThinkPad. Digite "migração" no campo de procura por palavra-chave do Help
Center para obter informações sobre a utilização do software de migração de
dados.

8

Ajuda e Supor te

Alinhe a fenda da borda de contato da
memória SO-DIMM com o divisor no soquete.
Insira a memória SO-DIMM no soquete
em um ângulo de 20 graus 1 ,depois empurre-a
2 2 .
para baixo até que ela seja encaixada

2

2

1

1

Para obter informações sobre Ajuda e Suporte, selecione "Obter Informações e
Ajuda" no Productivity Center e escolha "Obter Ajuda e Suporte". Em seguida
abra o Help Center.
* Notas adicionais para remoção da embalagem:
1) Alguns modelos podem conter itens que não estão listados.
2) Se algum item estiver faltando ou danificado, entre em contato com o local onde adquiriu
o produto.
3) Todas as ferramentas necessárias para a recuperação de arquivos e aplicativos
instalados de fábrica estão em seu disco rígido, eliminando a necessidade de um CD de
recuperação. Para obter informações adicionais, consulte "Recuperando Softwares PréInstalados" no Guia de Serviço e Resolução de Problemas.
Seu nome:
Nome da empresa:

9

Recoloque a tampa do slot de expansão.
Atenção: Nunca utilize o computador com a
tampa do slot de expansão aberta.

10 Recoloque a bateria e reconecte os
cabos e o adaptador de corrente alternada.

2

Verifique a instalação adequada da memória SO-DIMM opcional:
1 Ligue o computador.

Número do modelo:
Número de série:
Empresa ou revendedor:
Web site de suporte:
Número de suporte:

2 Pressione o botão Access IBM ao ser solicitado durante a inicialização.
3 Abra o BIOS Setup Utility clicando em "Acessar BIOS" na categoria "Configurar".
4 Verifique se o item "Installed memory" mostra a quantidade total de memória instalada no computador.
Por exemplo, se o computador tinha 256 MB de memória padrão e você instalou uma memória
SO-DIMM adicional de 512 MB, a quantidade exibida em "Installed memory" deve ser igual a 768 MB.
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