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2. Fastgør logikenheden på grundpladen.

3. Tilslut enhederne til de relevante porte.

4.

5.

Tænd for alle enheder, der er tilsluttet

NetVista-klienten.

Tænd for NetVista-klienten.

1 2 3

5 64

1. Pak hardwaren til den tynde NetVista-klient ud.
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Setup Utility

Første gang du tænder for den tynde NetVista-
klient, starter hjælpeprogrammet Setup Utility
automatisk.

Med Setup Utility kan du udføre følgende
konfigurationsopgaver:

• Vælge tastatursprog
• Vælge skærmens opløsning og

genopfriskningshastighed
• Konfigurere IP-indstillinger

Se den relevante onlinebog til din NetVista-
klient, hvis du vil have flere oplysninger om
Setup Utility.

Du kan også konfigurere følgende
programmer i Configuration Tool:

• ICA-klient
• ICA Ekstern programstyring
• 3270-emulering til S/390-værter
• 5250-emulering til AS/400-værter
• VT-emulering

Du kan få adgang til Configuration Tool
igen, efter du har udført den indledende
konfiguration, ved at trykke på tastkombi-
nationen SKIFT-CTRL-ALT på den venstre
side af tastaturet, indtil værktøjet starter.

Se den relevante onlinebog til din NetVista-
klient, hvis du vil have flere oplysninger om
Configuration Tool.

Configuration Tool

Værktøjet Configuration Tool vises
automatisk ved den indledende konfiguration
af NetVista-klienten, efter du har udført
programmet Setup Utility.

Du kan udføre følgende konfigurationsopgaver
vha. Configuration Tool:

Angive, at et eller flere programmer
skal starte automatisk, når maskinen
startes.
Definere et ikonbånd med de
programmer, der kan køres.

•

•

Onlinebog

Bogen
(SA19-5843-00) findes online

på følgende internetadresse:

Vejledning til NetVista N2200e, Thin
Client Express

Onlinebogen indeholder følgende oplysninger
om den tynde NetVista-klient:

•
•
•
•
•

Udførlige hardwarespecifikationer
Konfiguration af tynd NetVista-klient
Opgradering af programmer
Problemløsning
Udskiftning af hardwaredele

http://www.ibm.com/nc/pubs

Beslægtede oplysninger
på Internet

Du kan finde flere oplysninger om den
tynde NetVista-klient på følgende
internetadresse:

http://www.pc.ibm.com/ww/netvista/thinclient

Erklæring vedrørende overholdelse af
EU-krav

Første udgave (juni 2000)

Dette produkt overholder kravene vedrørende elektromagnetisk
kompatibilitet fastsat i EU-direktiv 89/336/EØF om harmonisering
af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektromagnetiske
apparater.

Du kan læse mere om overholdelse af krav ved at se
den relevante onlinebog til din klienthardwaretype og
-model på følgende internetadresse:
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