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1. Introdução
Este manual foi concebido para os utilizadores do Trust Ami Mouse Dual Scroll. Não são
necessários conhecimentos prévios para a instalação e utilização deste produto.
Se depois da leitura do manual de instruções ainda tiver perguntas pode contactar um dos
Trust service centers. Encontra os dados do centro de serviço mais próximo nas últimas
páginas deste manual de instruções. Igualmente pode contar com o nosso apoio através do
sítio da Trust (www.trust.com) para suporte, informação extensiva dos produtos,
programas de controlo e as respostas às perguntas mais frequentes (FAQ's).

1.1

Convenções do manual

Foram utilizadas neste manual as convenções seguintes para o fornecimento de instruções:
<tecla>

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

‘Sistema'

É um termo específico utilizado num programa. Termos utilizados,
por exemplo, no Microsoft Windows 98 são indicados desta forma.

[DIR]

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

{Termo}

O texto entre o parêntesis {….} é o termo inglês, por exemplo {File}
utilizado na figura a que se refere.

As informações adicionais serão apresentadas da seguinte forma:

ATENÇÃO:

Esta função não funcionará se não tiver instalado um browser de navegação!

Nos exemplos foi assumido que a letra “D” foi atribuída à sua unidade de CD-ROM. Se o sistema
utilizar uma letra de unidade diferente deve substituir a letra da unidade nos exemplos pela sua.

1.2

Conteúdo da embalagem

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

O Trust Ami Mouse Dual Scroll

•

CD-ROM com software de aplicação e manuais do utilizador

•

Manual de instalação rápida

•

Peça de conversão de PS/2 para porta de série

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

2. Ligar
Atenção:

Os botões 4 e 5 (botões laterais) não funcionam com o rato ligado à porta de
série.

Antes de instalar o software deste rato deve remover os programas de controlo do seu rato
antigo. Consulte o manual do utilizador do rato antigo para saber como remover.
1.

Desligue o seu computador e todos os dispositivos periféricos ligados.

2.

Retire o rato antigo do seu computador.
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3.

Ligue de preferência o Trust Ami Mouse Dual Scroll à porta de PS/2 do seu computador
(figura 1 C/D). Se esta ligação não for possível, utilize a peça de conversão fornecida e
ligue o rato à porta de série (figura 1 A/B).

Figura 1: Ligar o rato à porta desejada do seu PC
4.

Depois ligue o seu computador e todos os dispositivos periféricos ligados.

3. Instalação rápida
3.1

Instalação da programação

1.

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

2.

Seleccione ‘Executar' no menu de iniciar.

3.

Digite [D:\SETUP.EXE] e clique em ‘OK’ (Veja a figura 2).

4.

Siga as instruções no ecrã.

5.

Reinicie o seu computador depois da instalação do software.

Uma descrição mais extensiva da instalação e do uso deste produto encontra no manual em CD.
Consulte o 4º capítulo para mais informação. Em caso de necessidade, também consulte os
manuais do seu computador.
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Figura 2: Iniciar o setup
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4. Acrobat Reader
4.1

Instalação

1.

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

2.

Seleccione ‘Executar’ no menu Iniciar.

3.

Digite [D:\ACROBAT\SETUP.EXE] e clique em ‘OK’ para continuar.

4.

Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.

4.2

Leitura do manual de instruções digital

1.

inicie o programa Acrobat Reader 4 (Iniciar – Programas – Adobe Acrobat 4.0 - Acrobat
Reader 4.0).

2.

Clique em ‘Open’ no menu ‘File’ (Veja a figura 3).

Figura 3: Abrir um ficheiro
3.

Seleccione a língua desejada para ler o manual. Os manuais encontram-se no directório
‘MANUAL’ do CD-ROM. Clique no botão ‘Open’ para abrir o ficheiro.

4.

Agora o manual é visualizado no ecrã.

4.3

Imprimir o manual de instruções

1.

Clique em ‘Print’ no menu ‘File’ (Veja a figura 3).

2.

Se for necessário altere as definições.

3.

Clique em ‘OK’ para imprimir o documento.
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