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2. Instale a unidade lógica na base de apoio.

3. Ligue os dispositivos aos conectores apropriados.

4.

5.

Ligue a alimentação de todos os dispositivos

ligados ao NetVista Thin Client.

Ligue a alimentação do NetVista Thin Client.
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1. Retire o equipamento do NetVista Thin Client da
respectiva embalagem.
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Setup Utility

Quando o NetVista Thin Client é ligado
pela primeira vez, o Setup Utility é
automaticamete iniciado.

O Setup Utility permite executar as seguintes
tarefas de configuração:

Seleccionar o idioma do teclado
Seleccionar a resolução e frequência
Configurar as definições de IP

Para obter mais informações sobre o Setup
Utility, consulte o manual em linha relativo
ao NetVista Thin Client de que dispõe.

•
•
•

O Configuration Tool permite ainda configurar
as seguintes aplicações:

ICA Client
ICA Remote Application Manager
Emulador 3270 para sistemas centrais S/390
Emulador 5250 para sistemas centrais AS/400
Emulador VT

Para aceder ao Configuration Tool, uma vez
concluída a configuração inicial, prima as
teclas SHIFT-CTRL-ALT, existentes do lado
esquerdo do teclado, até ser apresentado o
Configuration Tool.

Para obter mais informações sobre o Configuration
Tool, consulte o manual em linha do NetVista
Thin Client.

•
•
•
•
•

Configuration Tool

Durante a configuração inicial do
NetVista Thin Client, o Configuration
Tool é apresentado após a conclusão
do Setup Utility.

O Configuration Tool permite executar
as seguintes tarefas de configuração:

com as aplicações que pretende executar

Definir a execução automática de
uma ou várias aplicações no arranque
Configurar uma barra de lançamento

•

•

Manual em linha

O manual em linha,

(SA17-5188-00), encontra-se disponível no
seguinte URL:

ste manual em linha faculta as seguintes
informações relativas ao NetVista Thin Client:

Configuração do NetVista Thin Client
software

Resolução de problemas

NetVista N2200e,
Thin Client Express - Manual de Referência

Especificações de equipamento
pormenorizadas

Actualização do

Substituição de componentes de
equipamento

•

•
•
•
•

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

E

Informações relacionadas
na Internet

Para obter informações adicionais
sobre o NetVista Thin Client,
consulte o seguinte URL:

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

Declaração da FCC (Federal Communications Commission)

Primeira Edição (Junho de 2000)

Este equipamento foi testado e validado como estando em
conformidade com os limites declarados para os dispositivos
digitais Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC.

Para obter informações completas relacionadas com a FCC,
consulte o manual em linha relativo ao tipo e modelo do
equipamento Thin Client de que dispõe, no seguinte URL:
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