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1. Introdução
Este manual destina-se aos utilizadores da Trust SpaceC@m Lite. Não é necessária
nenhuma formação específica para efectuar a instalação e a utilização deste produto.
Se depois de ler este manual de instruções ainda tiver perguntas, poderá entrar
em contacto com um dos centros de assistência da Trust. No fim deste manual
poderá encontrar os dados do centro de assistência mais perto. Além disso,
também pode encontrar no nosso website da Trust (www.trust.com) os
endereços dos revendedores, a informação acerca dos produtos, o software
dos controladores e as FAQ’s (Frequently Asked Questions = Perguntas
Frequentemente Colocadas).

1.1 Convenções neste manual de instruções
No manual de instruções é utilizada a seguinte composição para representar os
comandos:
<tecla>

Agora é necessário premir uma tecla. O nome da tecla encontra-se
entre os sinais “<” e “>”.

‘Sistema’

Este é um termo específico do programa. Aqui poderão ser
utilizados termos como, por exemplo, Microsoft Windows 95.

[DIR]

Deve escrever o texto que se encontra entre parêntesis rectos [….].

{Termo}

O texto que está entre chavetas {….} é o termo em Inglês, por
exemplo {File} utilizado na figura correspondente.

A informação adicional é visualizada da seguinte forma:
ATENÇÃO:

Se ligar a câmara a um HUB (nodo) USB, então o nodo USB deve
estar munido de um modo de próprio fornecimento de corrente
eléctrica.

Nos exemplos dados é assumido que a unidade do CD-ROM está definida como a
unidade “D”. Se no seu computador a unidade do CD-ROM estiver a utilizar uma
outra definição, por exemplo “E”, então no texto leia a respectiva denominação, neste
caso “E” em vez de “D”.

1.2 Conteúdo da embalagem
Antes de iniciar a leitura do manual de instruções, verifique o conteúdo da
embalagem. Na embalagem terá que encontrar:
•

Trust SpaceC@m Lite

•

O CD-ROM com os controladores, a aplicação e os manuais

•

O manual de instalação rápida
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Se lhe faltar alguma coisa ou se algo estiver danificado, entre em contacto com o seu
revendedor

2. Segurança
2.1 Geral
1.

Não utilize este aparelho em áreas húmidas.

2.

Nunca tente você mesmo reparar o aparelho.

3.

Se se der alguma das seguintes situações tire a ficha da tomada e mande
reparar o aparelho a um técnico qualificado:
a) O cabo de alimentação ou a ficha estão danificados ou apresentam
desgaste;
b) Entrou líquido para o interior do aparelho;
c) O aparelho caiu e / ou a caixa está danificada;

4.

Coloque o aparelho de modo que os cabos não possam ser danificados.

3. Instalação rápida
3.1 Instalação dos controladores
Antes de ligar a câmara à porta USB, em primeiro lugar tem que instalar o controlador
da câmara. Para a instalação siga as instruções que se encontram abaixo:
1.

Inicie o Windows 98.

2.

Coloque o CD-ROM no seu leitor de CD-ROM.

3.

Seleccione ‘Executar’ do menu Iniciar.

4.

Escreva [D:\SETUP.EXE] e faça clique em ‘OK’ (Veja a figura 1).

Figura 1: Iniciar o Setup
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5.

É visualizado o ecrã de instalação da Trust. Faça clique na língua que pretende
utilizar durante a instalação.

6.

No ecrã seguinte faça clique em ‘Install Trust SpaceC@m Lite’.

7.

Siga as instruções que são visualizadas no ecrã.

8.

Depois de completar a instalação do controlador volte a iniciar o seu
computador.

Terminou a instalação do controlador da SpaceC@m Lite. Continue com o capítulo
3.2 para estabelecer a ligação com a câmara.

3.2 Ligação da SpaceC@m Lite
Para estabelecer a ligação de um aparelho USB com o seu computador, não é
necessário que desligue a alimentação do computador. Os aparelhos USB são ‘hot
swappable’, o que significa que não é necessário reinicair o Windows sempre que
liga um novo aparelho USB à porta USB.
Atenção:

Se ligar a câmara a um HUB (nodo) USB, então o nodo USB deve estar
munido de um modo de próprio fornecimento de corrente eléctrica.

Estabeleça a ligação do USB da câmara a uma porta USB livre do seu computador. O
Windows 98 detecta o novo hardware e instala automaticamente o controlador para
Trust SpaceC@m Lite.
Terminou a instalação da câmara no seu sistema. Continue com o capítulo 3.3 para
efectuar a instalação das aplicações.

3.3 Instalações das aplicações
1.

Efectue mais uma vez os passos de 1 até 5 do capítulo 3.1.

2.

Faça clique na aplicação que pretende instalar.

3.

Siga as instruções que são visualizadas no ecrã.

4.

Depois de completar a instalação do software volte a iniciar o seu computador.

Uma descrição mais detalhada da instalação e da utilização deste produto pode ser
encontrada no manual de instruções que se encontra no CD. Para mais informações,
veja o capítulo 4. Se for necessário consulte também os manuais do seu computador.
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4. Acrobat Reader
4.1 Instalação
1.

Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM.

2.

Seleccione “Executar” no menu de Iniciar.

3.

Na caixa introduza [D:\ACROBAT\SETUP.EXE] e para continuar faça clique em
“OK”.

4.

Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.

4.2 Ler o manual de instruções digital
1.

Inicie o programa Acrobat Reader 4 “Iniciar – Programas – Adobe Acrobat 4.0
Reader – Acrobat 4.0 Reader”

2.

Faça clique em “Open” no menu “File” (Veja a figura 2).

Figura 2:

Abrir o ficheiro

3.

Seleccione a língua em que pretender ler o manual. Os manuais encontram-se
no directório ‘MANUAL’ do CD-ROM. A seguir faça clique em “Open” para abrir o
documento.

4.

Agora o manual é visualizado no ecrã.

4.3 Imprimir o manual de instruções
1.

No menu “File” faça clique em “Print” (Veja a figura 2).

2.

Se for necessário altere as definições.

3.

Faça clique em “OK” para imprimir o documento.
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