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Introdução

Este manual destina-se aos utilizadores do Trust AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL
WIRELESS. Este rato funciona através da porta USB. O rato combina a tecnologia
óptica com a de sem fio para oferecer uma extraordinária liberdade de movimento.
O rato é recarregado através do cabo para que não seja necessário mudar as
pilhas. O desenho compacto e a possibilidade de utilizar o rato em quase todos os
tipos de superfície torna o rato ideal para utilizar com um notebook e para pessoas
em viagem. Pode utilizar a bolsa para levar o rato consigo.
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Segurança

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as seguintes instruções:
1.
O TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL WIRELESS não necessita de
qualquer manutenção especial. Para limpar o rato use um pano macio
ligeiramente humedecido.
2.
Não use substâncias agressivas, como gasolina ou álcool para limpar o
aparelho. Estes podem danificar o material.
3.
Não submergir o aparelho em líquido. Isto pode ser perigoso e danificará o
aparelho. Não use este aparelho junto de água.
4.
Certifique-se de que nada é colocado em cima do cabo de alimentação.
Não use este aparelho numa área onde o cabo pode ficar gasto ou
danificado devido à passagem de pessoas por cima do cabo.
5.
Não repare você próprio este aparelho. Se abrir este aparelho pode tocar
em componentes sob tensão. Este aparelho apenas pode ser reparado por
pessoal qualificado.
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6.

7.

8.

Este aparelho opera a uma frequência de 27,045 ~ 27,095 MHz. Foi
aprovado de acordo com as normas R&TTE europeias e satisfaz os
requisitos essenciais e outras condições relevantes da directiva 1999/5/EC.
Este aparelho pode ser utilizado em todos os países da UE e NO, CH e PL.
A Declaração de Conformidade (DoC) está disponível em
www.trust.com/12781/ce
Fora da UE podem haver limitações de utilização deste aparelho. Se este
aparelho for utilizado fora da UE, verifique se este aparelho satisfaz as
regulamentações locais. Frequência: 27,045 ~ 27,095 MHz, Largura da
banda: +/- 4,5 KHz, Capacidade: 7*10*(-6) mW.
Hoje em dia há um número crescente de produtos sem fio (vídeo, áudio,
utilitários, computador, etc.) que trabalham com a mesma banda de
frequência que este aparelho. Por isso, é possível que a funcionalidade
deste aparelho possa estar limitada ou limite o uso de outros produtos sem
fio. Isto apenas pode ser evitado se mantiver os produtos afastados ou, se
possível, alterando os canais de comunicação utilizados.
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3
3.1

Instalação
Ligação

Antes de ligar o rato Ami Mouse 250S Mini Optical Wireless, primeiro remova o
software e controladores do seu rato anterior. Na maioria dos casos isto pode ser
feito com um programa de desinstalação “Uninstall” fornecido com o seu rato
anterior. Também pode remover o software através de:
“Iniciar - Definições - Painel de Controlo” e faça duplo clique no ícone
“Adicionar/Remover Programas”.
1.
Ligue o computador.
2.
Ligue o receptor à porta USB do seu computador.
3.
O Windows detecta o novo hardware e instala automaticamente o rato
como rato standard.
4.
Seleccione o canal desejado com o interruptor de canal localizado por
baixo do rato (no compartimento das pilhas).
5.
Use um objecto pontiagudo para carregar no botão de identificação de
ligação que fica ao lado do LED verde no receptor. O LED no receptor
piscará lentamente.
6.
A seguir, use um objecto pontiagudo para carregar no botão de
identificação de ligação ao lado do compartimento das pilhas por baixo no
rato. O LED no receptor começará a piscar com maior rapidez.
7.
O LED no receptor ficará continuamente iluminado quando a ligação fica
estabelecida entre o rato e o receptor.
O software fornecido deve ser instalado para utilizar completamente o rato e todas
as funções extra. Continue no capítulo 3.2 para as instruções de como fazer isto.

3.2

Instalar o software

Siga as instruções abaixo para instalar o software fornecido no computador.
1.
Inicie o Windows se este ainda não tiver sido iniciado.
2.
Introduza no leitor de CD-ROM, o CD-ROM de instalação da Trust que
contém o controlador e as aplicações.
3.
O programa de instalação “Trust Software Installer” iniciará
automaticamente. Se não iniciar automaticamente, vá para “Iniciar –
Executar” e escreva [D:\Setup.exe] na linha de comandos. A seguir, faça
clique em “OK”.
Nota:
4.
5.
6.
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No exemplo acima é utilizado “D” para indicar o leitor de CD-ROM.
Verifique que letra é usada para indicar o seu leitor de CD-ROM.
Aparecerá a figura 1. Seleccione o idioma que pretende utilizar para a
instalação.
Faça clique no botão “AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL WIRELESS” para
iniciar a instalação desta aplicação.
Siga as instruções no ecrã para completar a instalação.
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3.3

Testar

1.

Faça duplo clique no ícone Trust em sistema (veja a figura 2).

2.

Aparece a janela das propriedades do rato (veja a figura 3).

3.

Seleccione o separador “Buttons” (Botões) (veja a figura 4).

4.

No menu descendente seleccione, por exemplo, a função “Universal Zoom”.
(Veja a figura 5).

5.

Faça clique em “Aplicar” (Apply).

6.

Faça clique em “OK”.

Se conseguir ampliar (zoom in) na janela quando prime a roda de scroll, então o
software funciona correctamente.

4
4.1

Utilização
Rato

O rato é automaticamente carregado quando este é ligado ao receptor através do
cabo de carregamento. O rato é recarregado quando o computador está ligado. Se
o rato também for recarregado quando o computador estiver desligado, isto
depende do computador (placa mãe). Ligue o rato como se segue para utilizar a
função de recarregar:
1.
Introduza o cabo de recarregar na ligação de recarregar na parte lateral do
receptor.
2.
Introduza a outra ponta do cabo de recarregar na ligação na frente do rato.
Nota:

Recomenda-se que primeiro carregue as pilhas no rato durante oito
horas antes de utilizar o rato.

4.2

Deskclip

O deskclip evita que o cabo de recarregar caia para trás da sua secretária quando
não utiliza o cabo (veja a figura 6).

4.3

Bolsa

Pode colocar o Ami Mouse 250S Mini Optical Wireless na bolsa se pretender levar o
rato consigo. Isto evita que o rato seja riscado ou danificado.

4.4
Nota:

1.
2.
3.
4.
•
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Software
A predefinição do terceiro botão do rato é a função de scroll horizontal
e vertical.
Faça duplo clique no ícone Trust em sistema (veja a figura 2).
Aparece a janela das propriedades do rato (veja a figura 3).
O modo de roda de scroll pode ser seleccionado no separador de “Scroll
wheel” (veja a figura 3).
Há duas opções:
Modo de “Increased scroll”; tem todas as vantagens dum rato MS-Intelli e
corre no Windows 98, Windows ME e Windows 2000.
1
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•
5.
6.
7.
8.
9.

Modo de Intellimouse; funciona como um rato MS-Intelli.
Seleccione a velocidade da roda de scroll.
Seleccione o separador “Buttons” (Botões). O terceiro botão do rato pode ser
programado no separador “Buttons” (Botões) (veja a figura 4).
Faça clique na seta à direita. Aparece um menu descendente (veja a figura
5).
Seleccione a função que pretende utilizar.
Faça clique em “Aplicar” (Apply).

Agora o rato está programado.
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Resolução de problemas
Método
1.
2.

Leia as soluções dadas abaixo.
Verifique se há actualizações de FAQs,
controladores e manuais de instruções na Internet
(www.trust.com/12781).

!

Problema

Causa

Solução possível

A luz vermelha no
fundo do rato não
acende.

As pilhas estão vazias.

Ligue o rato ao receptor
através do cabo de
recarregar.

O LED verde no
receptor não
acende.

O receptor não foi
correctamente ligado ao
computador.

Verifique a ligação USB.

O computador está
desligado.

Ligue o computador.

A porta USB não foi
activada.

Consulte
www.trust.com/customercar
e/help/usb para mais
informação geral acerca das
portas USB.

O botão de detecção do
rato não foi carregado o
tempo suficiente.

Mantenha o botão de
detecção no rato carregado
até o LED verde no receptor
parar de piscar.

As pilhas estão vazias.

Ligue o rato ao receptor
através do cabo de
recarregar.

O canal seleccionado
está corrupto devido a
outro sinal de RF.

Seleccione um canal
diferente

A porta USB não
funciona correctamente.

Verifique a porta USB.
Verifique também:
www.trust.com/customercar
e/help/usb

É utilizado o Windows NT
ou o Windows 95.

O rato não funciona com
estes sistemas operativos.

O receptor não
detecta o rato e a
luz verde no
receptor continua a
piscar.

O receptor (rato)
não foi detectado
pelo Windows
através da porta
USB.
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Problema

Causa

Solução possível

O rato move-se aos
solavancos.

As pilhas estão vazias.

Ligue o rato ao receptor
através do cabo de
recarregar.

A distância entre o
receptor e o rato é
demasiado grande.

A distância não pode ser
superior a 1 metro.

O rato é utilizado numa
superfície brilhante.

Use o rato numa superfície
diferente.

O canal seleccionado
está corrupto devido a
outro sinal de RF.

Seleccione um canal
diferente

O rato está definido para
“Sleep” (descanso).

Tire o rato do modo “Sleep”
carregando num dos botões
do rato.

A distância entre o
receptor e o rato é
demasiado grande.

A distância não pode ser
superior a 1 metro.

A seta do rato no
monitor não se
move.

Se depois de tentar estas soluções continuar a ter quaisquer problemas, contacte
um dos centros de apoio ao cliente da Trust. Pode encontrar mais informação no
verso deste manual de instruções. Tenha a seguinte informação disponível:
•
O número do artigo. Este é 12781.
•
Uma boa descrição do que realmente não funciona.
•
Uma boa descrição de quando o problema ocorre.

Condições de garantia
-

Os nossos produtos têm uma garantia do fabricante de dois anos que
começa a contar a partir da data de aquisição.

-

Se tiver uma falha, devolva o produto ao seu revendedor e inclua uma
explicação da falha, a prova de compra e todos os acessórios.

-

Durante o período de garantia recebe um modelo similar, se este estiver
disponível. Se não houver um produto disponível, o seu produto será
reparado.

-

No caso de componentes em falta, como o manual de instruções, software
ou outro componente, s.f.f. contacte o centro de apoio.

-

A garantia torna-se inválida se o produto for aberto, se houver um dano
mecânico, se o produto for incorrectamente utilizado, se tiverem sido feitas
alterações no produto, se o produto tiver sido reparado por terceiros, no caso
de negligência ou se o produto tiver sido utilizado para outro fim diferente
daquele para o qual foi desenvolvido.
Excluído da garantia está:
Danos provocados por acidentes ou calamidades, tais como: incêndio,
inundações, terramotos, guerra, vandalismo ou roubo.
Incompatibilidade com outro equipamento/software não consta nos requisitos
mínimos.
Acessórios, tais como: baterias, fusíveis (se aplicável).
Em circunstância alguma o fabricante pode ser considerado responsável por
qualquer dano incidental ou consequente, incluindo a perda de rendimento
ou outra perda comercial resultante da utilização deste produto.

•
•
•
-
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