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Muito obrigado!
Lhe agredecemos muito para a compra deste produto fabricado pela Trust. Lhe
desejamos que aproveite bem o produto e aconselhamos uma leitura atentiva deste
manual antes de utilizá-lo.

Registro
Registre agora a sua compra no sítio Internet da Trust (www.trust.com); poderá
participar então no sorteio de prémios magníficos. Além disso, encontrará neste sítio
endereços de revendedores, amplas informações sobre os produtos, os dispositivos
de condução (drivers) e as respostas às perguntas mais frequentes.

Direitos de autor
Não é permitido reproduzir ou transmitir sem autorização escrita prévia do fabricante
qualquer parte deste manual de instruções, sob qualquer forma ou de qualquer
maneira, de modo electrónico ou mecânico, como fotocópia ou gravação, em
sistemas de armazenamento ou de procura informáticos, salvo para utilização pelo
utente.

Responsabilidade
O fabricante não aceita nenhuma responsabilidade para todas as garantias explicitas
ou implicitas, inclusive mas não limitadas às garantias da possibilidade de vender os
produtos ou da sua idoneidade para um fim determinado, relativas ao software, às
instruções para os produtos e o material escrito, e a todo o restante material
(hardware) incluído. O fabricante reserva-se o direito de rever ou de melhorar o seu
produto sem anunciar dalguma forma aos terceiros a occorência das ditas revisões
ou melhoramentos.
O fabricante não aceita nenhuma responsabilidade para quaisquer danos
subsequentes ou ocasionais, incluindo os danos comerciais ou empresariais, que
são consequência da utilização do seu produto.
Todos os nomes de empresas ou de produtos são nomes e marcas comerciais
depositadas dos respectivos proprietários.
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1. Introdução
Este manual de instruções destina-se aos utentes do DVD/CD-ROM Movie and
Gamer Kit. Para a instalação deste produto, é precisa alguma experiência com
computadores. Em caso de dúvida, consulte o seu fornecedor.
Foram utilizadas neste manual as convenções seguintes para fornecimento de
instruções:
< tecla >

O utilizador tem de premir a tecla, o nome da qual é apresentado
entre os sinais de maior que e menor que.

‘Sistema’

Este é um termo específico utilizado num programa. Termos
utilizados, por exemplo, no Microsoft Windows 95 são indicados
desta forma.

[DIR]

O texto apresentado entre parêntesis rectos [...] tem de ser
introduzido através do teclado.

(term)

O texto entre o parêntesis (...) é o termo Inglês, por exemplo (File)
utilizado na figura a que se refere.

As informações adicionais são apresentadas do seguinte modo:

Nota:

1.1

Desligue o computador antes de ligar o produto.

Conteúdo da embalagem

Verifique o conteúdo da embalagem antes de ler o manual. Deverá encontrar os
seguintes itens:
-

Unidade para DVD

-

CD-ROM com software de aplicação

-

DVD-ROM com jogo (opcional)

-

Cabo plano IDE

-

Cabo audio CDROM

-

4 parafusos

-

Este manual do utilizador

Contacte o seu fornecedor caso esteja algo em falta ou danificado.

1.2

Exigências minimas do sistema

Para poder utilizar o DVD/CD-ROM Movie and Gamer Kit, necessita ao mínimo:
-

um processador Pentium 100 ou compatível

-

uma ligação livre E-IDE-HDD
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-

um espaço livre para incorporação 5.25"

-

uma memória interna de 16 MB

Para poder mostrar filmes DVD com o software fornecido, precisará no mínimo de:
-

um processador Pentium 300 ou Celeron 333

-

um espaço livre mínimo de 30 MB no disco duro

2. Segurança
2.1

Informações Gerais

1.

Não utilize este dispositivo em ambientes húmidos.

2.

Nunca insira objectos nas aberturas exteriores do dispositivo.

3.

Não tente reparar este dispositivo sozinho.

4.

Não ligue ou desligue equipamento quando o computador estiver ligado, pois
poderá danificar o seu equipamento.

5.

Posicione o equipamento de modo a não danificar os cabos.

6.

As componentes são sensíveis à electricidade estática. Poderá descarregar-se
tocando a caixa do computador.

7.

Desligue o computador e remova a ficha da tomada antes de abrir o
computador.

8.

Verifique que as componentes que deseja juntar ao seu computador sejam
compatíveis com o seu sistema.

3. Posta em serviço
3.1

Ligaçao

1.

Desliga o computador e retire a caixa.

2.

Monte a unidade de DVD num espaço livre para inserção de 5.25".

3.

Agora, é preciso que escolhe qual é a ligação que deseja utilizar.
Você pode escolher entre as possibilidades seguintes:
A. Deseja substituir a sua unidade de CD-ROM existente pela unidade
para DVD:
A unidade para DVD também pode ler todos os CD normais; a substituição
da unidade de CD pela unidade para DVD e portanto a opção recomendada.
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-

-

Retire todos os cabos da unidade para CD-ROM existente e lembra-se
onde estavam.
Retire a unidade para CD-ROM do seu computador.
Ponha os fios de ligação da unidade para DVD na mesma posição
(master ou slave) como na sua unidade de CD-ROM existente.
Incorpore agora a unidade para DVD.
Localize o bordo corado do cabo plano que acaba de ser libertado. É o
pino n° 1 do cabo. O pino 1 da unidade para DVD está indicado no
lado posterior.
Ligue este cabo à unidade DVD (ver figura 1, ligação 4) de maneira
que o pino n° 1 do cabo corresponda ao pino 1 da unidade para DVD.
Continue a ler no passo 4.

B. Você tem um computador com 1 disco duro e 1 unidade existente de
CD-ROM:
Provávelmente, o seu disco duro e a sua unidade de CD-ROM estão
ligados a um cabo plano.
Utilize o cabo junto.
Ligue este cabo ao painel matriz. Atenção: o bordo corado do cabo
deve ser ligado ao pino 1 (ver eventualmente o manual de instruções
do seu computador).
Ponha os fios de ligação da parte de trás da unidade para DVD (3) na
posição Master (ver figura 1 e 2).
Localiza o bordo corado do cabo plano que acaba de ser ligado. Isto é
o pino 1 do cabo. O pino 1 da unidade DVD está indicado na parte de
trás.
Ligue este cabo (4) à unidade para DVD (ver figura 1, ligação 4) de
maneira que o pino 1 do cabo corresponda ao pino 1 da unidade para
DVD.
Continue a ler no passo 4.
Se o seu sistema estiver diferente do que está acima indicado, ou se tiver dúvidas
sobre a ligação da unidade para DVD, tome contacto com o seu revendedor.

Figura 1: Face traseira da unidade para DVD
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1
2
3
4
5

Saída audio digital (opcional)
Saída audio análoga (para ligação ao cartão de som com o cabo junto)
Configuração do fio de ligação (master/slave)
Ligação IDE
Ligação para alimentação

Primário

Master
(mestre)

Secundário

X

Slave
(escravo)
X = disco duro actual
Figura 2: Posições dos fios de ligação

4. Ligue o cabo de alimentação atrás da unidade para DVD (5).
Este cabo é um cabo solto que está presente no seu PC e que provém da
alimentação do PC.

5. Ligue o cabo audio junto à ligação indicada no ponto 2 (ver figura 1).
6. Ligue o cabo audio à ligação correcta do cartão de som. Ver o manual de
instruções do seu cartão para ver qual é a ligação que deve utilizar.
O cabo audio serve apenas para possibilitar a audição de CD musicais.

7. Feche a caixa do computador.
8. Inicie o Windows. Se a unidade para DVD estiver correctamente instalada, deve
encontrar uma unidade suplementar de CD-ROM se fazer clique duas vezes em
"Este computador". Se isto não acontecer, controle então se todos os cabos
estiverem correctamente ligados e se as posições "Master/Slave" estiverem
correctas.
Existe uma pequena hipótese de que no seu computador, a unidade DVD deve
ser anunciada no BIOS. Se isto for o caso, deve controlar se os cabos estão
correctamente ligados; em caso de dúvida, consulte o seu fornecedor.
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3.2

Programas de comando DOS

O leitor DVD é um aparato ATAPI e funciona em MS-DOS com um programa
estandar ATAPI para CD-ROM.

3.3

Instalação do software

Atenção: O software entregue para ver filmes não funciona em Windows NT.
Antes de poder ver os CD Video DVD, deve instalar o software. Este se encontra no
CD-ROM de aplicação junto e instala-se da maneira seguinte:
Coloca o CD de aplicação junto na sua unidade para DVD. O CD é "autorun"
(execução automática) e por esse motivo, vai arrancar a instalação
automáticamente. Se isso não acontecer, siga então os passos seguintes:

1.

Desloca-se ao ‘START’ e faça clique em ‘Execução’.

2.

Ponha na linha de comando: ‘D\setup.exe’ e faça clique em ‘Ok’..
Siga agora as instruções no ecrã. Se perguntarem o número de série,
encontrará este número numa etiqueta na cobertura do CD-ROM. É possível
que o seu computador deverá der novamente posto em marcha depois da
instalação.

Siga depois disso as instruções que aparecem no ecrã. É possível que o seu
computador tenha que ser arrancado de novo depois da instalação.

3.4

Utilização do software

Logo ao iniciar o programa, entrará no menu principal (figura 3). Com este menu,
pode comandar todas as funções que se aplicam para poder jogar DVDs e VideoCDs.
Damos-lhe uma curta explicação das funções principais do menu. Se premir a tecla
F1 no programa, terá acesso a uma ampla ficha de ajuda (Help-file).
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Figura 3: Software DVD do menu principal

A Fechar

Fecha o software DVD

B Lista de exibições

Prepara a lista de exibições

C Propriedades

Escolher a qualidade de som e o código de país do
software DVD

D Qualidade da imagem

Ajuste da qualidade da imagem

E Bloco de teclas
numéricas

Escolher o capítulo que deseja ver

F Ajuste de filmes DVD

Mudar os itens escolhidos como as legendas e a língua

G Teclas com setas

Para folhear pelo menu principal do filme, se ele existir

H Esquema de estatuto-

Ver o estatuto actual de exibição

I

Abertura da gaveta para CD

Botão de ejecção

J Painel de comando

Navegar pelo filme

O software é idóneo para ler os formatos seguintes:
•

DVD CD

•

Video CD

•

Fichas MPEG-1

•

Fichas MPEG-2

Para explicações pormenorizadas sobre o software e as funções acima
mencionadas, remetemos para a ficha de ajuda (Help-file) do programa.
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3.5

Jogo DVD

Possívelmente, tem recebido também um jogo DVD com o DVD/CD-ROM Gamer
and Movie Kit.
Para mais informação, consulte o manual de emprego do jogo.

4. Especificações técnicas
Velocidades

ler 8 vezes o DVD e 32 vezes o CD-ROM

Interface

IDE / Atapi

Modo PIO

Modo 4 / UDMA2

Sistemas de
comando

Windows 95, Windows 98, Windows NT

Botões do painel de
frente

Play/Select, Stop/Eject, Volume

Formatos de CD

DVD single/dual layer, CDR mode 1/2, CD-XA, CDRW,
CD-Extra, Photo CD, Video CD, Karaoke CD, CDI/MPEG,
CD-WO, I-TRAX CD

5.

Solução de problemas

Queixa

Causa possível

Solução

Não se encontra a
unidade DVD.

O cabo IDE está
ligado de maneira
errada.

Siga as proceduras de ligação no
capítulo 3.1

As posições
Master/Slave estão
erradas.

Ponha os fios de ligação na parte de
trás da unidade para DVD numa outra
posição.

A unidade DVD deve Ver a maneira de o fazer no modo de
ser anunciada no
emprego do seu computador.
BIOS do
computador.
O cabo de
alimentação não
está ligado.
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Queixa

Causa possível

Solução

A unidade de DVD
tem dificuldades a
ler o CD.

O CD está sujo.

Limpe cuidadosamente o CD com um
pano seco.

O CD contém
arranhaduras.

Limpe cuidadosamente o CD com um
pano seco. Se isto não tiver nenhum
resultado, não utilize o CD.

O leitor de DVD não O DOS não é
se encontra no
apoiado pela
DOS.
unidade de DVD
estandardizada.

Não utilizar em DOS, mas em
Windows 95, Windows 98 ou
Windows NT4.

Os filmes no DVD
estão mostrados
com lentidão e com
interrupções.

O sistema está
demasiado lento.

Transforme o seu sistema para um
sistema mais rápido.

O CD está sujo.

Limpe cuidadosamente o CD com um
pano seco.

O CD tem
arranhaduras.

Limpe cuidadosamente o CD com um
pano seco. Se isto não tiver nenhum
resultado, não utilize o CD.

Modelo Ultra DMA 2
não activado.

Ligá-lo nas propriedades do CD-ROM.
Se for necessário, consulte a função
Ajuda de Windows.

O Direct X6 não está Instale o Direct X6 desde o CD-ROM
(bem) instalado.
de aplicação junto.
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