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IBM ThinkPad  
 

KASUTUSJUHEND 
 

 
Komplektis sisaldub: 
 

•  Sülearvuti 
 
 
 

•  Toitejuhe 
 
 
 

•  Adapter 
 

 
 
•  Aku 

 
 
 

•  Kasutusjuhendid 
 
 
 

•  Kaabel modemile

 
NB!  

1. Mõned IBM sülearvuti mudelitest võivad sisaldada lisasid mida ei ole antud 
nimekirjas nimetatud. 

2. Mõnede mudelitega tuleb kaasa ka disketiseade.  
3. Selleks et taastada tehase seadistust on arvutiga kaasas taastusprogramm, mis on 

installeeritud kõvakettale. Seega ei ole arvutikomplektile lisatud eraldi taastus CD`de 
komplekti. Lisainformatsioon selle kohta leidub inglise keelsest kasutusjuhendist 
“Troubleshooting Guide”. 

 
 
Arvuti käivitamine 
 
 
1. Aku paigaldamine ja fikseerimine 
 
a) Paigutage aku omale kohale kõigepealt 
Kinnitusservad  ning siis vajutage teisest servast  
ettevaatlikult kinni. Kui käib klõps, 
siis on patarei fikseeritud. 
 
 
 
b) Lükake aku kõrval olev riiv vasakule  
aku lukustusasendisse. 
 

 
 
2. Arvuti vooluvõrku ühendamine 
  
Ühendage arvuti toiteadapteriga, adapter 
toitejuhtmega ning siis juhe vooluvõrku . 
 

 

  

 



3. Arvutiekraani avamine 
 
Arvutikaani avamiseks nihutage ekraani servas 
olevad riivid veidi väljapoole, seejärel avage  
ning fikseerige ekraan soovitud asendisse. 
 
 
 
 
4. Arvuti käivitamine 
 
Vajutage arvuti voolunuppu. 
 
Kui arvuti on sisse lülitaud, siis saate kallutada arvuti 
ekraani nii, et nähtavus oleks vastavalt valguse 
langemisele ekraanile teile sobiv.  
Te võite vastavalt vajadusele reguleerida ka pildi  
heledust ja kontrastsust. NB! Kui sülearvuti on vaid 
akutoitel, siis võib ekraani heledus tunduvalt langeda. 
See reziim aitab teil kokku hoida aku kasutamisaega. 
 
 
5. Helitugevuse reguleerimine 
 
Arvuti helitugevust saab reguleerida järgmise  
kolme nupu abil: 
1) Heli vaiksemaks 
2) Heli tugevamaks 
3) Heli kinni (kui te sulgete arvuti  nii, et heli 
on keelatud, siis arvuti sisselülitamisel heli  
automaatselt ei taastu. Selleks peab vajutama uuesti 
helitugevamaks nuppu) 
 
 
6. UltraNav™ kasutamine 
 
Sülearvutiga võivad üheaegselt olla kaasas kaks erinevat UltraNav™  hiire osa e. kursori 
liigutamise vahendit: a) TrackPoint® e. klaviatuuri keskel asuv punane nupp ja b) Touch Pad 
e. puuduteplaat.  Need mõlemad omavad nii hiire põhifunktsioone kui ka laiendatavaid 
funktsioone. Neid saab kasutada kas samaaegselt või eraldi ning konfigureerida vastavalt 
kasutaja soovile.  
 
7. Windows operatsioonisüsteemi installeerimine 
 
Sülearvutiga on kaasas kas Microsoft Windows XP või MS 2000 operatsioonisüsteem. Pärast 
arvuti sisselülitamist, jälgige ekraanile ilmuvaid instruktsioone. See protseduur võtab umbes 
30 min. aega ja teie arvuti teeb sellel ajal mitu sisse/välja lülitamise protsessi (restart). 
 
8. “Access IBM”  
 
Kui teil tekib oma arvuti suhtes küsimusi, või te soovite leida vastavaid  
IBM veebilehekülgi, siis vajutage Access IBM nuppu. See on nn. “help” 
e. abi nupp, mille abil saab kasutada kõiki sülearvutiga kaasa tulevad 
kasutusjuhendeid ning muud vajalikku infot.  

 

 

 



IBM ThinkPad R seeria  

 

Süsteemi indikaatorlambid 

Access IBM nupp 

TrackPoint®,  hiire nupp 

Arvuti ekraan 

 
Voolu indikaatorlambid 

Ultrabay Plus või optilise salvestusseadme koht  
(sõltuvalt mudelist) 

TouchPad (puuteplaat, 
sõltuvalt mudelist) 

WIFI antennid (sõltuvalt mudelist) 

Tagantvaade 

Mikrofoni pistikupesa 

Kõrvaklappide pistikupesa 

IEEE 1394 liides (sõltuvalt mudelist) 
PC 
kaardi 
pesa 

Turvaluku kinnituspesad 

S-Video liides 
(sõltuvalt mudelist) 

Eestvaade

 

USB liides 

USB liides  USB 
liides 

Toiteadapteri pistikupesa 

Paralleelport 
 Monitor 

     Ethernet 

 
Modem 
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Tagantvaade 

Eestvaade 

 
 
 
 
 
 
Ekraan 

 
 
 
 
 
 
 
Voolu indikaatorlambid 

 
 
 

Access IBM 
 
 
 
 

         TrackPoint ®hiirenupp 

Touch Pad (puuteplaat) 
UltraBay Slim 

Välise monitori pistikupesa 

Toiteadapteri 
pisikupesa 

Ethernet 

 Modem 
 

 
USB liides S- videoliides 

 
 
 
 

       Süsteemi indikaatorlambid 

 

 
 
 
 
 
 
WIFI antenn 

Paralleelport 

 

 

 

WIFI antenn 



Sülearvuti paigutamine, ergonoomika 
 
 Paigutage sülearvuti selliselt, et selle ventilatsioon saaks korralikult töötada, selleks piisab 

5 cm vabast ruumist arvuti ümber. Arvutit ei tohi paigutada küttekeha ega soojust 
kiirgava seadme lähedusse. 

 Kasutage sülearvutit puhtal ja kuival pinnal. Arvuti transportimiseks ja hoidmiseks 
soovitame spetsiaalselt sülearvutile mõeldud kotti. 

 Kuigi sülearvuti on mõeldud kasutamiseks mitmesugustes tingimustes, soovitame asetada 
arvuti enda ette selliselt, et küünarvarred oleksid horisontaalselt ja selg sirge. 
Sundasendist tingitud hädade vältimiseks soovitame teha sülearvutiga töötamisel iga 30 
minuti järel paus ning vahetada asendit. 

 Võimaluse korral peaks ekraan asetsema 90° nurga all valgusallika suhtes. 
 Ekraan peaks olema silmadest vähemalt 40 cm kaugusel ja asetsema vähemalt 20° 

silmakõrgusest allpool.  
Muu elektroonika lähedus võib tekitada häireid sülearvuti töötamises. Mobiiltelefoni 
soovitaks hoida sülearvutist vähemalt 30 cm kaugusel. Sülearvuti kasutamist lennukis tuleb 
alati kooskõlastada lennuki meeskonnaga. 
 
Hoiatused 
 
 Vältimaks elektrikahjustusi, ärge kasutage arvutit vee lähedal. 
 Ärge avage sülearvuti korpust, vaid jätke see volitatud firma esindaja mureks. Sülearvuti 

ei sisalda osi, mis oleks mõeldud seadistamiseks lõpptarbija poolt. Sülearvuti korpuse 
avamine võib ohustada Teie tervist. 

 Kasutage alati ainult antud sülearvutile mõeldud lisasid. 
 Kasutamiskõlbmatut akut ei tohi visata tavalisse prügikasti vaid see tuleb viia vastavasse 

kogumiskohta, kuna aku sisaldab leelisühendeid. Akut ei tohi põletada, sest see 
plahvatab. 

 Akut peab hoidma eemal tulest, teda ei tohi avada ning paigaldada vihma või niiskuse 
käes. 

 Ärge asetage raskeid asju toitejuhtmele ega väänake juhtmeid – vigastus võib põhjustada 
elektrilöögi või tekitada tulekahju. Pistikut seinakontaktist välja tõmmates hoidke alati 
pistikust ja mitte juhtmest. 

 Sülearvuti ekraani puhastamiseks tuleb kasutada pehmet niisutatud lappi, kasutada võib 
vaid spetsiaalselt sülearvuti ekraani jaoks mõeldud puhastusvahendeid. Puhastusvahendit 
tilgutada puhastuslapile ja mitte otse ekraanile. Puhastades vältida survet ekraanile. 

 Sülearvutite vedelkristallekraani vigastuse vältimiseks ei tohi ekraanile ega seda 
ümbritsevale alale suruda samas mitte tõsta sülearvutit ekraanist hoides. Ekraani 
vigastuse korral võib vedelkristall välja lekkida. Vedelkristalli sattumisel nahale tuleb see 
viivitamatult rohke veega maha uhtuda, riietele sattumisel tuleb need kohe sünteetilise 
pesuainega pesta. 

 Hoidmaks ära lühiühendust, vältige metallesemete sattumist aku klemmide vastu. 
 Sülearvuti vigastuste vältimiseks ei tohi korpuse ega klaviatuuri sisse sattuda metallist 

esemeid (kruvisid, kirjaklambreid vms.). Kui arvutiklaviatuurile läheb teed, kohvi või 
muud vedelikku, (sh puhast vett) tuleb arvuti koheselt välja lülitada, toitejuhe kontaktist 
välja tõmmata, eemaldada aku ning seejärel hooldusfirmaga ühendust võtta. 

 
 
 
 
IBM Eesti OÜ asub aadressil: Tallinn, Toompuiestee 33A 
IBM Eesti hooldus asub samal aadressil, ühendust võtta  telefonidel: 
6 600 800, 6 600 824, 6 600 825 
IBM Eesti OÜ üldtelefon: 6 600 800 


