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 TrackPoint(R) 2 כיפות

 ThinkPad(R) מחשב

התקינו את מארז הסוללות: 
הסוללה מוכנה לשימוש. 

חברו את המחשב לחשמל: 

הפעילו את המחשב: 

 :UltraNav(TM) הצביעו ולחצו עם מערכת הניווט

תהליך זה עשוי להימשך מספר דקות, והמחשב עשוי לאתחל את עצמו מספר פעמים. 
הגדירו את מערכת ההפעלה לפי ההוראות שעל המסך: 

פתחו את האריזה 

לחצו על כיפת TrackPoint נועו לאורך ה-touch pad בכיוון שבו ברצונכם להזיז את המצביע.  
הלחצנים שמתחת למקש הרווח ול-touch pad מתפקדים כמו לחצני העכבר. 

חלק מהדגמים עשויים לכלול TrackPoint בלבד. 

 ThinkVantage לקבלת מידע מפורט יותר, לחצו על לחצן

 P/N: 41W3021

כניסה למצב שינה 

 ThinkLight הפעלה/כיבוי של

פקדי מולטימדיה 

שינוי בהירות התצוגה 

הגדלת תוכן המסך 

נעילת המחשב 

ניהול סוללה וחשמל 

כניסה למצב המתנה 

ניהול חיבורי רשת 

שינוי הגדרות תצוגה 

שינוי הגדרות התקני קלט 

ניהול התקנים חיצוניים 

 Fn מקש
 ThinkPad השתמשו בשילוב עם מקשים אחרים לגישה לתכונות מיוחדות של

אנטנת LAN אלחוטית 
 UltraConnect(TM)

 ThinkLight(R) תאורת מקלדת

בריח לפתיחה ביד אחת 

אנטנת WAN אלחוטית* 
*דגמים מסוימים בלבד. 

לחצני עוצמת קול והשתקה 

לחצן הפעלה 

 ThinkVantage לחצן

לחצני “הקודם” ו”הבא” של דפדפן אינטרנט 

קורא טביעות אצבע* 
*דגמים מסוימים בלבד. 

 TrackPoint לחצן אמצעי של

מתאם AC כבל חשמל  מארז סוללות 

מדריכים 
- הוראות התקנה (גיליון זה) 

- נספחים או עלונים אחרים 
- מדריך שירותים ופתרון בעיות 

הוראות התקנה ראשוניות 

לפני השימוש במחשב, קראו ראשית את הודעות הבטיחות והעצות החשובות 
שבמדריכים המצורפים. 

עיינו בצד האחורי למידע אודות פריטים לא מפורטים, חסרים או פגומים, ואודות תקליטור התאוששות. 

41W3021 

- מדריך בטיחות ואחריות 

מתג רדיו אלחוטי* 
*דגמים מסוימים בלבד. 
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 Productivity Center

 Access Connections

 Client Security Solution

 Rescue and Recovery

 System Migration Assistant

 System Update

 .ThinkVantage Productivity Center במקלדת פותחת את ThinkVantage לחיצה על לחצן
 "Help and support" ופריטים אחרים, בחרו נושא בחלק ThinkVantage כדי ללמוד עוד אודות טכנולוגיות

של Productivity Center, והקלידו מילה בשדה חיפוש מילות המפתח. 

Productivity Center מדריך אתכם במגוון של מידע וכלים, שיסייעו לכם בהתקנה, 
 .ThinkPad בהבנה, בתחזוקה ובשיפור של מחשב

Access Connections מאפשר לכם להחליף בקלות בין סביבות מקוונות ולא מקוונות, 
תוך ניהול אוטומטי של הגדרות אבטחה, מדפסות, דף הבית 

והגדרות נוספות תלויות מיקום. 

שילוב ייחודי זה של חומרה ותוכנה מסיייע בשמירה על הנתונים שלכם, 
ובכלל זה מידע אבטחה חשוב כגון סיסמאות, מפתחות הצפנה והסמכות אלקטרוניות, 

תוך סיוע בהגנה מפני גישה לא מורשית לנתונים. 

Rescue and Recovery כולל ערכה של כלי שחזור והתאוששות, לסיוע באבחון, קבלת עזרה  
והתאוששות מנפילות מערכת במהירות, גם אם מערכת ההפעלה אינה פועלת,  

ואינכם יכולים ליצור קשר עם צוות התמיכה. 

System Migration Assistant מסייע לכם להתחיל מהר בעבודה, על-ידי ביצוע הגירה מהירה ומדויקת 
של הנתונים וההגדרות שלכם למחשב החדש. 

 ,BIOS מנהלי התקנים ועדכוני ,Lenovo מוריד תוכנות חדשות של System Update
 .ThinkPad הזמינים עבור מחשב

 :ThinkVantage כדי ללמוד עוד, לחצו על לחצן

שימוש במדריכים המצורפים וב-Help Center (מדריך מקוון) 
למידע מפורט אודות מחשב ThinkPad, עיינו במדריך הבטיחות והאחריות, 

 .Help Center במדריך השירותים ופתרון הבעיות, או פתחו את

מדריך בטיחות ואחריות  

 Help Center

 ,Help Center כדי לפתוח את
לחצו על לחצן ThinkVantage ובחרו נושא 

 "Help and support" בחלק
 .Productivity Center של

מדריך שירותים ופתרון בעיות 

 41W3021 

מדריך בטיחות ואחריות 
 -מידע בטיחות חשוב 

 -מידע בנוגע לאחריות 
 

מדריך שירותים ופתרון בעיות 
-מבוא למקורות אחרים של מידע 

-עצות חשובות לטיפול במחשב 
-אבחון ופתרון בעיות 

-אפשרויות שחזור והתאוששות 
-עזרה ושירות 

-מידע אחריות עבור המחשב  

למדו אודות המחשב   
- שימוש בתכונות המערכת 

- הגדרת תצורה 
- הגנה ושחזור 

- הורדות ושדרוגים 
- עדכונים וחדשות 

 
 
 

עיינו בהצעות אחרות 
-למדו כיצד לאפשר למחשב לפעול כל היום 

-פתרונות ThinkVantage חדשניים 
-תוספות עבור המחשב 

 ThinkPad קהילה של משתמשי-
-מראה חדש לשולחן העבודה 

-שירותים עבור המחשב 
 

קבלו עזרה ותמיכה 
-עיון בתיעוד 

-חיפוש מידע תמיכה 
-אבחון בעיות 

-הורדות ועדכונים 
-התייעצות עם מומחה 

 

* הערות נוספות בנוגע לתכולת האריזה:  
   1) חלק מהדגמים עשויים לכלול פריטים שאינם מפורטים. 

   2) אם פריט כלשהו חסר או פגום, צרו קשר עם מקום הרכישה. 
 

   ולפיכך אין צורך בתקליטור התאוששות. לקבלת מידע נוסף, ראו "שחזור תוכנה שהותקנה מראש"  
  במדריך השירותים ופתרון הבעיות. 

 

 
 

 

 .Lenovo הוא סימן מסחרי רשום של ThinkPad

כל הזכויות שמורות. 
 Copyright Lenovo 2006.

 

   3) כל הדרוש לשחזור הקבצים והתוכנות שהותקנו מראש זמין בכונן הדיסק הקשיח, 


