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2 nak³adki na urz¹dzenie

Trackpoint(R)

Komputer ThinkPad(R)

Zainstaluj akumulator:

Akumulator jest gotowy do

u¿ycia.

Pod³¹cz komputer do

zasilania:

W³¹cz zasilanie:

Wskazuj i klikaj elementy, korzystaj¹c z systemu nawigacji UltraNav(TM):

Proces ten mo¿e potrwaæ kilkanaœcie minut, a w tym czasie komputer mo¿e byæ kilkakrotnie restartowany.

Skonfiguruj system operacyjny zgodnie z instrukcjami wyœwietlanymi na ekranie:

Rozpakuj:

Naciœnij kapturek urz¹dzenia TrackPoint lub przesuñ palce po urz¹dzeniu touchpad w kierunku, w którym

chcesz przesun¹æ wskaŸnik. Lewy i prawy przycisk poni¿ej klawisza spacji i urz¹dzenia touchpad dzia³aj¹

tak jak przyciski myszy. Niektóre modele mog¹ byæ wyposa¿one tylko w urz¹dzenie TrackPoint.

Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje, naciœnij przycisk ThinkVantage.

Numer PN: 39T9405

Tryb hibernacji

W³¹czanie/wy³¹czanie

Sterowanie multimediami

Zmiana jasnoœci ekranu

Powiêkszenie zawartoœci ekranu

Blokada komputera

Zarz¹dzanie akumulatorami i

zasilaniem

Tryb gotowoœci

Zarz¹dzanie po³¹czeniami

sieciowymi

Zmiana ustawieñ ekranu

Zmiana ustawieñ urz¹dzenia

wejœciowego

Zarz¹dzanie urz¹dzeniami zewnêtrznymi

Klawisz Fn

W kombinacji z innymi klawiszami umo¿liwia dostêp do funkcji specjalnych komputera ThinkPad.

Antena UltraConnect(TM) do ³¹cznoœci

bezprzewodowej

Antena sieci LAN

Oœwietlenie klawiatury

ThinkLight(R)

Zatrzask

Antena bezprzewodowej sieci WAN*

* Tylko wybrane modele.

Przyciski g³oœnoœci i wyciszania

Przycisk zasilania

Przycisk ThinkVantage

Przyciski wstecz i dalej przegl¹darki

WWW

Czytnik odcisku palca*

* Tylko wybrane modele.

Przycisk centralny urz¹dzenia

TrackPoint

Kabel zasilaj¹cy ZasilaczAkumulator

Podrêczniki

- Instrukcje konfigurowania (ten arkusz)

- Przewodnik dotycz¹cy bezpieczeñstwa i gwarancji

- Podrêcznik obs³ugi i rozwi¹zywania problemów

Instrukcje konfigurowania

Przed rozpoczêciem u¿ywania komputera nale¿y przeczytaæ uwagi

dotycz¹ce bezpieczeñstwa oraz wa¿ne wskazówki zamieszczone w

za³¹czonych podrêcznikach.

Patrz uwagi na odwrocie dotycz¹ce elementów niewymienionych na liœcie, brakuj¹cych lub

uszkodzonych oraz dysku Recovery CD.

39T9405

- Pozosta³e dodatki lub ulotki
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Productivity Center

Access Connections

Client Security Solution

Rescue and Recovery

System Migration Assistant

System Update

Naciœniêcie przycisku ThinkVantage spowoduje otwarcie programu ThinkVantage Productivity Center. Aby

uzyskaæ wiêcej informacji o technologiach ThinkVantage i innych tematach, z menu Productivity Center

wybierz opcjê "Learn and get help" i wpisz temat w polu wyszukiwania.

Program Productivity Center daje dostêp do szerokiej gamy informacji i narzêdzi pomocnych

w konfiguracji, serwisowaniu i ulepszaniu komputera ThinkPad.

Program Access Connections umo¿liwia p³ynne prze³¹czanie miêdzy œrodowiskiem

przewodowym i bezprzewodowym, jednoczeœnie automatycznie zarz¹dzaj¹c ustawieniami

zabezpieczeñ, drukarkami, stron¹ g³ówn¹ i innymi ustawieniami specyficznymi dla lokalizacji.

To wyj¹tkowe po³¹czenie sprzêtu i oprogramowania pozwala chroniæ dane, w tym istotne

informacje zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo, takie jak has³a, klucze szyfrowania oraz referencje

elektroniczne, zabezpieczaj¹c je jednoczeœnie przed dostêpem bez uprawnieñ.

Program Rescue and Recovery zawiera zestaw narzêdzi do odtwarzania, pomocnych w

diagnozowaniu, uzyskiwaniu pomocy i szybkim odtwarzaniu systemu po awarii, nawet jeœli nie

mo¿na wystartowaæ podstawowego podstawowego systemu operacyjnego ani skontaktowaæ

siê z zespo³em ds. wsparcia.

Program System Migration Assistant pomaga w rozpoczêciu pracy dziêki szybkiej i dok³adnej

migracji danych i ustawieñ na nowy komputer.

Program System Update pobiera nowe oprogramowanie Lenovo, sterowniki i aktualizacje

systemu BIOS dostêpne dla Twojego komputera ThinkPad.

ThinkPad jest zastrze¿onym znakiem towarowym Lenovo.

IBM jest znakiem towarowym IBM Corp.

Fragmenty Copyright International Business Machines Corporation 2005.

Wszystkie prawa zastrze¿one.e

Copyright Lenovo 2005.

* Dodatkowe uwagi dotycz¹ce rozpakowywania:

1) Niektóre modele mog¹ zawieraæ elementy, które nie s¹ wymienione na tej liœcie.

2) Jeœli jakiegoœ elementu brakuje lub jest on uszkodzony, nale¿y skontaktowaæ siê z punktem sprzeda¿y.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji, naciœnij przycisk ThinkVantage:

U¿ywanie za³¹czonych podrêczników oraz Centrum pomocy (podrêcznik elektroniczny)
Szczegó³owe informacje o komputerze ThinkPad znaleŸæ mo¿na w Przewodniku dotycz¹cym bezpieczeñstwa i

gwarancji, Podrêczniku obs³ugi i rozwi¹zywania problemów lub w Centrum pomocy.

Przewodnik dotycz¹cy
bezpieczeñstwa i gwarancji:

Centrum pomocy

Podrêcznik obs³ugi i rozwi¹zywania
problemów:

39T9405
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Aby otworzyæ Centrum pomocy,

naciœnij przycisk ThinkVantage i z

menu Productivity Center wybierz

opcjê "Learn and get help".

Przewodnik dotycz¹cy

bezpieczeñstwa i gwarancji:

Podrêcznik obs³ugi i rozwi¹zywania

problemów:

- wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa

- informacje gwarancyjne

- inne Ÿród³a informacji

- wa¿ne wskazówki dotycz¹ce konserwacji

komputera

Informacje o Twoim

komputerze:
- U¿ywanie opcji systemowych

- Konfiguracja

- Zabezpieczenia i odtwarzanie

- Pobieranie i aktualizacja

- Najnowsze wiadomoœci

3) Wszystko, co jest potrzebne do odzyskania fabrycznie zainstalowanych plików i aplikacji, znajduje siê na dysku

twardym, dziêki czemu nie jest potrzebny dysk Recovery CD. Wiêcej informacji na ten temat zawiera podrozdzia³

"Odzyskiwanie fabrycznie zainstalowanego oprogramowania" w Podrêczniku obs³ugi i rozwi¹zywania problemów.

Pomoc i wsparcie
- Referencje

- Informacje o wsparciu

- Diagnostyka problemów

- Pobieranie i aktualizacja

- Pytania do ekspertów

Przegl¹daj inne oferty
- Jak u¿ywaæ komputera non-stop

- Innowacyjne rozwi¹zania ThinkVantage

- Opcje dla Twojego komputera

- Wspólnota u¿ytkowników komputerów ThinkPad

- Nowy wygl¹d Twojego pulpitu

- Us³ugi dla Twojego komputera


