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Táplált USB csatlakozó

Hangerõ és elnyomás gombok

Egykezes retesz kioldó

39T2232

* A hátoldalon talál megjegyzést a fel 
  nem sorolt, a hiányzó vagy a sérült 
  elemekrõl és a helyreállítási CD-rõl.  

vagy

ThinkPad(R) gép Tápkábel

2 TrackPoint(R) 
sapka

Modem kábel

AC adapter

     Könyvek     Tablet digitalizáló 
     toll

Csatlakoztatás a hálózathoz: 

Tápfeszültség bekapcsolása: 

Akkumulátor

ThinkPad

Telepítési útmutató

Akkumulátor csomag telepítése:   
Az akkumulátor használatra kész.

Mutatás és kattintás az IBM TrackPoint(R) navigációs rendszerben:

A folyamat több percet vesz igénybe, és a számítógép többször újraindulhat. 
Operációs rendszer beállítása a képernyõn megjelenõ utasítások szerint:   

Kicsomagolás:  

UltraConnect(TM) 
rádiós antenna

Retesz

Kurzor fel/le gomb

Teljes képernyõre nagyító 
Teljes képernyõre nagyít

Prezentáció irányítás 

Rádiós vezérlés

Fn gomb 

Internet navigációs gombok 

TrackPoint központi gomb 

P/N: 39T2232

- Telepítési útmutató (ez a lap) 

- Egyéb kiegészítõk és szórólapok

Nyomja meg az IBM TrackPoint sapkát abba az irányba, amerre mozgatni
kívánja a mutatót. A bal és jobb gombok a léptetõ billentyû alatt egérgombokként mûködnek.    

Tetszõleges elhelyezésre, ami 
nagyobb sebességet és 
hatékonyságot biztosít  

Dokumentumok görgetésére 
vagy a képernyõ egy 
részének nagyítására 

Billentyûkkel és kék 
ikonokkal kombinálva 
speciális ThinkPad
funkciók elérésére 

Megjegyzés: Egyes modellek más formájú 
akkumulátorral rendelkeznek.

- Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv

EasyEject
A dokkolás oldására és a csatla-
koztatható eszközök eltávolítására

További részletekért nyomja meg az Access IBM gombot:

Bluetooth antenna

Önálló tápegység nélküli USB optikai meghajtók céljára.

Az alábbi utasítások csak az elsõ telepítésre vonatkoznak. További részletekért nyomja 
meg az Access IBM gombot.

Tablet digitalizáló toll tartója

Ujjlenyomat olvasó

A használaton kívüli tablet 
digitalizáló toll tárolására 
szolgáló hely

Bejelentkezési jelszavak 
cserélésére az egyszerû és 
biztonságos felhasználói
hozzáférés érdekében.
(Csak bizonyos modelleknél.) 

Fényerõszabályozó

Tápfeszültség 
nyomógomb zárolás

Ctrl + Alt + Del

Megjelenítõ elforgatás

Tablet gyorsbillentyû menü

Elforgatja a megjelenítõt

Elindítja a Tablet Shortcut
Menu segédprogramot

Tablet helyzet elérése

Húzza el a retesz 
nyitógombját, és 
nyissa fel a 
megjelenítõt.

Forgassa el 180 fokkal 
a megjelenítõt az óramutató 
járásával egyezõ irányba.

Hajtsa le a megjelenítõt, 
és nyomja le a reteszt.

Tápfeszültség nyomógomb

Megjegyzés: A számítógép használata 
elõtt olvassa el a biztonsági elõírásokat 
az Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyvben.

(4 cellás)

(8 cellás)

- toll
- tartalék tollhegy
- tollhegy kiszedõ
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