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פתחו את האריזה
מחשב )ThinkPad(R

מארז סוללות

מתאם AC

כבל חשמל

1

 2כיפות )TrackPoint(R

1

מדריכים
 הוראות התקנה )גליון זה( מדריך שירותים ופתרון בעיות מדריך בטיחות ואחריות -נספחים ועלונים אחרים

3

1

) UltraConnect(TMאלחוטי
אנטנת LAN

2
4

 2תאורת מקלדת )ThinkLight(R

ראו את הצד האחורי לקבלת מידע אודות פריטים לא רשומים ,חסרים או פגומים ,ואודות תקליטור התאוששות.

הוראות התקנה ראשונית

3

בריח לפתיחה ביד אחת

4

אנטנת  WANאלחוטית*
*דגמים מסוימים בלבד.

5

לחצני עוצמת קול והשתקה

קראו את הודעות הבטיחות ועצות חשובות המופיעות במדריכים
לפני שתשתמשו במחשב.

6

1

התקינו את מארז הסוללות:
הסוללה מוכנה לשימוש.

6

7

5

לחצן הפעלה

2

חברו את המחשב לחשמל:
1

2

7

לחצן ThinkVantage

8

לחצני "הקודם" ו"הבא" של דפדפן אינטרנט

3

12

10
9

קורא טביעות אצבע*
*דגמים מסוימים בלבד.

 10לחצן אמצעי של TrackPoint
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11

 11מתג רדיו אלחוטי

1

הפעילו את המחשב:

8

 12מקש Fn
השתמשו בשילוב עם מקשים בעלי איקונים כחולים כדי לגשת לתכונות מיוחדות של ThinkPad
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הצביעו ולחצו בעזרת מערכת הניווט ):TrackPoint(R
לחצו על כיפת  TrackPointבכיוון שבו ברצונכם להזיז את המצביע.
הלחצנים שמתחת למקש הרווח מתפקדים כלחצני עכבר.

נעילת המחשב

כניסה למצב שינה

ניהול סוללה וחשמל

 ThinkLightפועל/כבוי

כניסה למצב המתנה
פקדי מולטימדיה
ניהול חיבורי רשת

הגדירו את מערכת ההפעלה בהתאם להוראות שעל המסך:
תהליך זה אורך מספר דקות ,והמחשב שלכם עשוי לאתחל את עצמו מספר פעמים.
לקבלת מידע מפורט יותר ,לחצו על לחצן :ThinkVantage
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שינוי הגדרות תצוגה

שינוי בהירות התצוגה

שינוי הגדרות התקני קלט

הגדלת תוכן המסך

ניהול התקנים חיצוניים
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