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מחבר USB בעל חשמל 

 לחצני עוצמת קול והשתקה

שחרור בריח 
ביד אחת 

39T9288  

אנטנה אלחוטית 
 UltraConnect (TM)

  

בריח 

 מקשי מצביע למעלה/למטה

 הגדלת מסך מלא
 להגדלת המסך כולו

 מנהל המצגות

 בקרת רדיו אלחוטי

 Fn מקש

 מקשי ניווט באינטרנט

 ניהול ערכות חשמל

 TrackPoint לחצן אמצעי של

P/N: 39T9288 

מיקום אופטימלי מבטיח 
טווח וביצועים מעולים 

לגלילת מסמכים או 
להגדלת אזור במסך 

השתמשו בשילוב עם מקשים בעלי 
איקונים כחולים כדי לגשת לתכונות 

 ThinkPad מיוחדות של

EasyEject 
השתמשו בלחצן זה לביטול עגינה 

ולהסרת התקנים מחוברים 

 

 Bluetooth אנטנת

עבור כוננים אופטיים בעלי חיבור 
USB ללא מתאם חשמל נפרד. 

 מחזיק לעט הלוח הדיגטלי

קורא טביעות אצבע 

מקום לאחסון עט הלוח הדיגיטלי 
כאשר אינו בשימוש    

מחליף סיסמאות כניסה עבור 
גישת משתמשים פשוטה ובטוחה. 

דגמים מסוימים בלבד. 

 בקרת בהירות

 נעילת לחצן הפעלה

Ctrl + Alt + Del 

 סיבוב מסך

 תפריט קיצורי דרך של מצב לוח

 לסיבוב כיוון המסך

  להפעלת תוכנית השירות
Tablet Shortcut Menu 

 לחצן הפעלה

1 

2 

1 

2 
1 

2 

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

או 

 ThinkPad(R) כבל חשמל מחשב

2 כיפות  
 TrackPoint(R)

כבל מודם 

 AC מתאם

עט לוח דיגיטלי      מדריכים 

חברו את המחשב לחשמל: 

הפעילו את המחשב: 

מארז סוללות 

הוראות התקנה ראשונית 

התקינו את מארז הסוללות: 
הסוללה מוכנה לשימוש. 

 :TrackPoint(R) הצביעו ולחצו בעזרת מערכת הניווט

תהליך זה אורך מספר דקות, והמחשב שלכם עשוי לאתחל את עצמו מספר פעמים. 
הגדירו את מערכת ההפעלה בהתאם להוראות שעל המסך: 

פתחו את האריזה: 

   - הוראות התקנה (גליון זה) 

   - נספחים או עלונים אחרים 

לחצו על כיפת TrackPoint בכיוון שבו ברצונכם להזיז את המצביע. 
הלחצנים שמתחת למקש הרווח מתפקדים כלחצני עכבר. 

הערה: חלק מהדגמים כוללים 
סוללה בצורה שונה. 

   - מדריך שירותים ופתרון בעיות 

 :Access IBM לקבלת מידע מפורט יותר, לחצו על לחצן

 .Access IBM לחצן  על  לחצו  יותר,  מפורט  מידע  לקבלת 

החלפה למצב לוח 
החליקו את הבריח 

לשחרור ופתחו 
את הצג. 

סובבו את הצג 180 מעלות 
בכיוון השעון. 

סגרו את הצג ולחצו 
על הבריח כלפי מטה. 

שימו לב: אנא קראו ראשית את הודעות הבטיחות 
במדריך השירותים ופתרון הבעיות 

לפני השימוש במחשב זה. 

(4 סוללות) 

(8 סוללות) 

- עט 
- ראשי עט להחלפה 

- מסיר ראש עט 
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