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Installeer de batterij:
De batterij is klaar voor gebruik.

Sluit de AC-adapter aan:

Zet de computer aan:

Aanwijzen en klikken met de touchpad:

Dit proces duurt een aantal minuten en de computer wordt mogelijk een aantal keer
opnieuw gestart.

Configureer het besturingssysteem aan de hand van de instructies op het scherm:

Uitpakken

Beweeg uw vinger over de touchpad in de richting waarin u de aanwijzer wilt verplaatsen.
De linker- en rechterknop onder de spatiebalk werken op dezelfde manier als de knoppen
van een muis.

Voor gedetailleerde informatie drukt u op de Lenovo Care-knop

Helderheid instellen

Naar slaapstand gaan

Multimediaregelaars

Dempen

Geluid zachter

Geluid harder

Naar Standby gaan

Netwerkverbindingen beheren

Beeldschermschema kiezen

Fn-toets
Wordt in combinatie met andere toetsen gebruikt voor speciale functies

Draadloze LAN-antenne

Ontgrendelen met één hand

Volumeknoppen

Aan/uit-knop

Lenovo Care-knop

Schakelaar voor draadloze radio

Netsnoer AC-adapterBatterijLenovo 3000 computer

- Installatie-instructies (dit blad)

- Overige bijlagen
- Service en probleemoplossing

Installatie-instructies

Op de achterzijde vindt u informatie over niet genoemde, ontbrekende of beschadigde
onderdelen en de herstel-CD.

Handleidingen

41W2835

- Veiligheid en garantie

Lees, voordat u de computer gaat gebruiken, eerst de
veligheidsrichtlijnen en belangrijke tips in de handleidingen.

Vingerafdruklezer*
*Alleen op bepaalde modellen.

1 Geïntegreerde camera*
*Alleen op bepaalde modellen.

5

6


