Quickstart
Satellite
Toite lülitusnupp

Kuvari ekraan

Klaviatuuri indikaatorid
sisseehitatud HDD/ODD
suurtähelukk
numbrilukk

Audio/Video juhtnupud
Puuteplaat
Puuteplaadi juhtnupud

Raadioside nupp

Väline monitori port

USB pordid

Kõrvaklappide pistikupesa

Süsteemi indikaatorid

Mikrofoni pistikupesa
PMR300098ENO
Patarei

Toide

Raadiotegevus

Valige vabadus
Computers.toshiba-europe.com

Veenduge, et teil on olemas kõik detailid
Pakkige oma arvuti ettevaatlikult lahti. Hoidke karp ja pakkematerjalid edaspidise kasutamise tarvis alles.

Veenduge, et teil on olemas kõik alljärgnevad esemed:
 Satellite-sarja kaasaskantav personaalarvuti
 Universaalne vahelduvvoolu adapter
 Vahelduvvooluadapteri juhe
 Modemi modulaarkaabel (valikus sõltuvalt ostetavast mudelist)
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FUNKTSIOONID JA IKOONID
Arvutil kujutatud ikoonid tähistavad alljärgnevaid funktsioone

Esiküljel:

Tagaküljel:
Kõlarid

Universaalsed jadasiin (USB 2.0) pordid

Kuvari lukusti

19 V alalisvoolu sisend-pistikupesa

Raadioside nupp*

Videoväljundi pistikupesa

Vasakul küljel:
Väline monitori port
Universaalsed jadasiin (USB 2.0) pordid

Modemi pistikupesa
Kohtvõrgu pistikupesa

Alumisel küljel:

Mikrofoni pistikupesa

Patarei vabastuslukk (1)

Kõrvaklappide pistikupesa

Patarei vabastuslink (2)

PC kaardi pilu

Patarei komplekt

Paremal küljel:
Optilise meediumkõvaketta draiv
Tõukuri nupp

Mälumooduli kate
Raadio kohtvõrgu pistikupesa
Jahutusventilaatorid

Avarii tõukurinupp
ODD indikaator

*Omadused või toimimine sõltuvad ostetud
mudelist.

Turvalukk

Toshiba sülearvutite ametlik hoolduspartner Eestis:
OÜ ServiceNet EE
Tööaeg E-R: 9.00 - 17.00
Pärnu mnt. 142
11317 Tallinn
ESTONIA
Tel: +372 650 4949
Fax: +372 650 4948
e-mail: servicenet@servicenet.ee

© 2005 Toshiba Corporation. Kõik õigused reserveeritud.
Toshiba jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
Toshiba ei võta endale mingit vastutust otseselt või kaudselt arvuti ja Quickstarti ühendamisel esineda võivate vigade,
vahelejätmiste, lahknevuste tõttu tekitatud kahjude eest.
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KIIRKLAHVID
Kiirklahvide kombineerimisel saate kiiresti muuta süsteemi konfiguratsiooni otse klaviatuurilt ilma süsteemi
konfiguratsiooniprogrammi käivitamata.

Lülitab heli sisse ja välja

Võimaldab või blokeerib puuteplaadi toimimist

Tühjendab kuvari

Lülitab numbrilise ülekatte sisse või välja

Muudab energia kokkuhoiurežiimi

Lülitab teksti kerimise sisse või välja

Lülitab arvuti välja reserv režiimis (Standby)

Muudab kuvari eraldusvõimet

Lülitab arvuti välja unerežiimis (Hibernation)

Toshiba suumimisprogramm (vähendamine)

Muudab aktiivset kuvariseadet

Toshiba suumimisprogramm (suurendamine)

Vähendab kuvari heledust

Vähendab heli valjust

Suurendab kuvari heledust

Suurendab heli valjust

Võimaldab või blokeerib raadio kohtvõrgu kasutamist

ARVUTI LIIGUTAMINE
Arvuti on projekteeritud vastu pidama karmidele tingimustele. Siiski on soovitav arvuti liigutamisel selle häireteta töö tagamiseks
järgida mõningaid lihtsaid ettevaatusabinõusid.
 Enne arvuti liigutamist veenduge, et ketta töö on lõppenud. Kontrollige ketta indikaatorit arvutil.
 Kui arvuti draivis on CD/DVD, eemaldage see. Veenduge et sahtel on korralikult suletud.
 Lülitage arvuti vooluvõrgust välja.
 Enne arvuti liigutamist ühendage lahti vahelduvvoolu adapter ja kõik teised välisseadmed.
 Sulgege kuvar. Ärge tõstke arvutit kuvari paneelist.
 Arvuti transportimiseks kasutage kohvrikest.
 Arvutit kandes vältige selle kukkumist ja millegi vastu löömist.
 Ärge kandke arvutit väljaulatuvatest osadest kinni hoides.
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Vooluvõrku ühendamine

Kohtvõrguga ühendamine

1. Ühendage juhe vahelduvvoolu
adapteriga.
2. Ühendage vahelduvvoolu adapteri
alalisvoolu väljund arvuti tagaküljel
olevasse 19V alalisvoolu sisendpistikupessa.
3. Pistke juhtme otsik seinakontakti.
“Patarei” ja “alalisvool
sees” (DC IN) märgutuled arvuti
esiküljel peaksid põlema.

1. Lülitage arvuti ja kõik arvutiga ühendatud välisseadmed
vooluvõrgust välja.
2. Pistke juhtme üks ots kohtvõrgu pistikupessa. Vajutage õrnalt
kuni kuulete lukusti sulgumist.
3. Pistke juhtme teine ots kohtvõrgu jaoturi pistmikusse. Enne
jaoturiga ühendamist konsulteerige oma kohtvõrgu
administraatoriga.

Ebasobiva adapteri kasutamine võib kahjustada teie
arvutit!

Kuvari avamine

Voolu sisselülitamine

1. Lükake arvuti esiküljel olev kuvari lukusti paremale.
2. Tõstke paneel üles ja seadke teile vaatamiseks kõige sobivama nurga
alla.

1. Kui valikus saadaolev väline disketidraiv on ühendatud, veenduge, et
see oleks tühi. Kui draivis on diskett, vajutage tõukuri nuppu ja
eemaldage see.
2. Avage kuvar.
3. Vajutage arvuti toitelülitusnupule ja hoidke seda all kaks kuni kolm
sekundit.

Audio/Video juhtnuppude kasutamine

Puuteplaadi kasutamine

Saadaval valikus, sõltuvalt ostetud mudelist
Järgmine

Vajutage seda nuppu edasi
liikumiseks järgmisele
loole, peatükile või näidule.

Eelmine

Vajutage seda nuppu tagasi
liikumiseks eelmisele
loole, peatükile või näidule.

Stopp

Mängimise lõpetamiseks
vajutage sellele nupule.

Mängi/Paus

Mängimise alustamiseks või
peatamiseks vajutage
sellele nupule.

Windows XP häälestus
Kui lülitate arvuti esmakordselt sisse, näete ekraanil Microsoft® Windows®
XP Home või Professional tiitelkuva logot. Järgige juhiseid ekraanil.

Puuteplaadi kasutamiseks lihtsalt puudutage seda oma sõrmeotstega ning
liigutage sõrmi suunas, kuhu soovite ekraanil liigutada kursorit.
Klahve klaviatuuri alaservas saab kasutada samuti kui hiire klahve.
Vasakule klahvile vajutades saate valida menüüst vajaliku kirje, töödelda
teksti või graafikat, mille olete kursoriga ära märkinud. Parema klahvi
vajutuse peale kuvatakse menüü või mõni teine funktsioon, sõltuvalt
kasutatavast tarkvarast.

Ärge vajutage puuteplaadile liiga kõvasti ega niisuguse terava
esemega, nagu näiteks pastapliiatsi ots. Puuteplaat võib kahjustuda.

KAS OLETE KUNAGI MÕELNUD TÄIUSTADA OMA SÜLEARVUTIT?
Lisaks rikkalikule standardvarustusele pakub Toshiba hoolikalt ettevalmistatud
lisaseadmeid ja teenuseid teie sülearvuti tarbeks.
Paketid valikus
Kohvrikesed kaasaskandmiseks
Ühenduvus

Side

Veelgi enam
teie jaoks

Võimsus

Valikud ja lisaseadmed Toshibalt
Draivid
Lauapealne variant

Arendamine
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