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1. Introdução
Este manual de instalação foi concebido para os utilizadores do Trust 56K USB Modem. Algum
conhecimento de computadores é necessário para a instalação deste produto. Em caso de
dúvida consulte um dos centros da Trust Customer Care Centres. Mais informações sobre esta
consulta encontra na parte traseira deste manual de instalação.
Este manual de instalação descreve a instalação do software e como solucionar problemas
durante a instalação.
O manual de instalação extensivo deste produto está no CD-ROM. Consulte o capítulo 4 para
saber como activar a leitura do manual extensivo.
No manual de instruções é utilizada a seguinte composição para representar os comandos:
<tecla>

O utilizador tem que premir uma tecla. O nome da tecla encontra-se entre
parêntesis.

‘Sistema’

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

[DIR]

O texto entre parêntesis rectos [….] é para ser digitado.

(termo)

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

As informações adicionais são apresentadas da seguinte forma:

Nota:

O modem USB só funciona em Windows 98 e Windows 2000.

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”.

2. Segurança
Antes de utilizar leia bem as indicações que são mostradas abaixo:
1.

O modem destina-se a ser ligado a uma linha telefónica analógica standard. Por isso, não
ligue o modem a um sistema de telefone digital ou a uma rede de comunicação local.
Porque isto pode provocar danos e pode ser perigoso.

2.

Use o modem apenas em áreas secas.

3.

No caso de haver uma trovoada é melhor tirar o cabo do telefone da tomada do telefone
para evitar que a descarga do relâmpago possa provocar danos.

3. Instalação rápida
3.1

Instalação do hardware

1.

Inicie Windows 98 ou Windows 2000.

2.

Coloque o CD-ROM de aplicação no seu leitor de CD-ROM.
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Figura 1: Modem USB
3.

O cabo de telefone que vem na caixa deve ser introduzido no conector A na figura 1.
Introduza a outra ficha do cabo de telefone na tomada do telefone. Ligue eventualmente
o seu telefone actual ao conector B na figura 1.

4.

Ligue o cabo USB ao modem USB no conector C na figura 1.

5.

Coloque o outro conector do cabo USB na porta USB livre do seu computador. Windows
98/2000 detecta o novo hardware.

6.

Siga as instruções no ecrã. O programa de controlo encontra-se no CD-ROM, para os
utilizadores de Windows 98 no directório: 'D:\WIN98' e para os utilizadores de Windows
2000 no directório ‘D:\WIN2000’. É possível que depois da instalação o seu computador
tenha que ser reiniciado.

Atenção:

É possível que depois da instalação apareça um ‘Ecrã Modem Country
Selection’. Nesse caso seleccione o país aonde se encontra.

Para uma ligação com a Internet tem que efectuar uma chamada de Acesso Telefónico (Dial-up)
para estabelecer uma ligação com o seu ISP (Internet Service Provider = Fornecedor de Serviços
da Internet), se ainda não tiver feito isto. Para mais informações veja ajuda do Windows.
O manual de instalação mais abrangente poderá ser encontrado CD-ROM juntamente fornecido.
Para mais informação veja o capítulo 4.

3.2

Instalação do software

Com o modem é lhe fornecido o programa de comunicação ‘Cheyenne Bitware’. Para a sua
instalação consulte o capítulo 2.3 no manual de instruções digital em CD-ROM.

4. Acrobat Reader
4.1

Leitura do manual de instruções digital

1.

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

2.

No menu Iniciar ‘Start’ seleccione ‘Executar’.
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3.

Digite [D:\SETUP.EXE] e clique em ‘OK’ (Veja a figura 2) para iniciar o Trust Software
Installer.

4.

Seleccione a língua desejada. A figura 3 aparece.

5.

Seleccione ‘Leitura do manual de instruções’.

Figura 2: Iniciar o setup

Figura 3: O Trust Software Installer
6.

Seleccione a língua desejada para ler o manual de instruções.

7.

Agora o manual de instruções aparece no ecrã.

4

Trust 56K USB Modem

4.2

Imprimir o manual de instruções

1.

Clique em ‘Print’ no menu ‘File’ (Veja a figura 4).

Figura 4: Abrir o ficheiro
2.

Se for necessário altere as definições.

3.

Clique em ‘OK’ para imprimir o documento.

5. Solucionar problemas
O programa de controlo não
é encontrado.

Não foi indicado o local
correcto no CD-ROM.

Indique o local correcto no
CD-ROM (Win98 ou
Win2000).

Programa de controlo não é
instalável em Windows
2000.

Windows 2000 bloqueia
programas de controlo nãoassinadas.

Faça com que Windows
2000 aceite programas de
controlo não-assinadas.

Veja também o capítulo ‘Solucionar Problemas’ (capítulo 6) do manual de instruções digital no
CD-ROM. Consulte o capítulo 4 para iniciar a leitura do manual de instruções. Veja na Internet
(www.trust.com) as perguntas mais frequentes FAQ's. Através do sítio www.trust.com poderá
registar o seu produto a fim de aproveitar do suporte de garantia e de serviço óptimo. Desta
forma é automaticamente informado do desenvolvimento do seu e dos outros produtos da Trust.
Também poderá ganhar prémios sensacionais.
No caso de ainda ter problemas depois da consulta das possíveis soluções contacte um dos
centros da Trust Customer Care Centres. Na parte traseira deste manual de instalação encontra
mais informações sobre os centros. Necessita de ter os seguintes dados à mão:
•

Número do produto.

•

Dados do hardware.

•

Uma boa descrição daquilo que não funciona.

•

Uma boa descrição de quando é que o problema ocorre.
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