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Mãrire conþinut ecran

Modificare luminozitate ecran

Elemente de control multimedia

Pornire/oprire ThinkLight

Intrare în hibernare

Gestionare dispozitive externe

Modificare setãri dispozitiv de intrare

Modificare setãri afiºare

Gestionare conexiuni fãrã fir

Intrare în stare de veghe

Gestionare baterie ºi alimentare

Blocare calculator

Se foloseºte în combinaþie cu alte taste pentru a accesa caracteristici ThinkPad speciale.
Tasta Fn

Comutator radio comunicaþie fãrã fir

Butonul central TrackPoint

*Numai la anumite modele.
Cititor amprentã digitalã*

Înainte ºi înapoi din browser web

Butonul ThinkVantage

Butonul de alimentare

Butoanele Volum ºi Mut

*Numai la anumite modele.
Antenã WAN fãrã fir*

Zãvor pentru o singurã mânã

Luminã tastaturã ThinkLight®

*Numai la anumite modele.

Antenã LAN fãrã fir UltraConnect (a treia)*

Antene LAN fãrã fir UltraConnect™
(principalã ºi auxiliarã)

Pentru informaþii mai detaliate, apãsaþi butonul ThinkVantage®:

Acest proces dureazã câteva minute ºi calculatorul poate reporni de mai multe ori.
Configuraþi sistemul de operare urmând instrucþiunile de pe ecran:

Apãsaþi capiºonul TrackPoint sau mutaþi degetul pe touch-pad în direcþia în care doriþi sã
se deplaseze indicatorul. Butoanele din stânga ºi din dreapta, de sub bara de spaþiu sau
touch-pad, funcþioneazã la fel ca ºi butoanele din stânga ºi din dreapta ale mouse-ului.
Unele modele pot avea doar un TrackPoint.

Indicaþi ºi faceþi clic cu sistemul de navigare UltraNav® Multi-pointing:

Porniþi calculatorul:

Conectaþi-l la prizã:

Bateria este pregãtitã
de folosire.

Instalaþi acumulatorul:

Înainte de a folosi calculatorul, citiþi anunþurile privind mãsurile de
siguranþã ºi sugestiile importante din manuale.

Vedeþi pe spate pentru note despre componente nelistate,
lipsã sau deteriorate ºi despre CD-ul de recuperare.

- Alte broºuri ºi fluturaºi
- Ghid de service ºi depanare
- Ghid pentru mãsuri de siguranþã ºi garanþie
- Instrucþiuni de configurare (aceastã paginã)

Manuale2 capiºoane TrackPoint®

Adaptor c.a.Cordon de alimentareAcumulatorCalculator ThinkPad®

Instrucþiuni de setare iniþialã

Despachetaþi
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