TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL
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Introdução

Este manual de instruções destina-se aos utilizadores do "TRUST AMI MOUSE
140T WEB SCROLL". Este rato dá-lhe controlo total sobre o ecrã. Rode a esfera e
mova os eixos de rotação vertical e horizontal. Esta função torna a visualização de
páginas da Internet maiores que o ecrã muito mais conveniente. Este rato pode
igualmente ser utilizado como trackball, o que faz dele ideal para utilizadores de
computadores portáteis.

2

Segurança

Leia atentamente as seguintes instruções, antes de utilizar:
1.
O TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL não necessita de manutenção
especial. Utilize um pano limpo e ligeiramente húmido para limpar o rato.
2.
Não utilize substâncias agressivas, tais como petróleo ou álcool, para
limpar o dispositivo. Estas substâncias poderão danificar o material.
3.
Não coloque o dispositivo em substâncias líquidas. Qualquer imersão
poderá ser perigosa e danificar o dispositivo. Não utilize este dispositivo
perto de água.
4.
Certifique-se de que nada se encontra colocado em cima do cabo de
alimentação. Não utilize este dispositivo numa área onde o cabo possa ficar
gasto ou danificado devido à passagem de pessoas.
5.
Não tente reparar este dispositivo.
6.
Sob as seguintes circunstâncias, mande reparar o dispositivo por pessoal
qualificado:
a)
O cabo de alimentação ou a ficha está danificado ou gasto.
b)
O dispositivo entrou em contacto com chuva, água ou outro líquido.
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3.1
Nota:

Instalação
Ligação
Ligue o rato apenas à porta PS/2 do computador.

1.

Desligue a alimentação do computador.

2.

Ligue o rato à porta PS/2 do computador.

3.

Ligue novamente a alimentação do computador.

4.

O rato funciona directamente como um rato PS/2 padrão.
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Passe para o capítulo 3.2 para conhecer o procedimento de instalação do software.
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3.2

Instalação do software

Nota:

1.

A unidade de CD-ROM é indicada como "D:\". Trata-se apenas de um
exemplo e que pode variar consoante o computador.
Insira o CD-ROM no leitor de CD-ROM. O Programa de Instalação inicia-se
automaticamente.
Se tal não acontecer, siga os seguintes passos:
a)

Seleccione "Executar" no menu "Iniciar".

b)

Escreva [D:\SETUP:EXE] e faça clique em "OK" para iniciar o Trust
Software Installer.

2.

Será apresentada a Figura 1. Seleccione o idioma que deseja utilizar
durante a instalação.

3.

Faça clique em "TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL".

4.

Siga as instruções apresentadas no ecrã.

5.

Após seguir este procedimento, o software está instalado e pronto a ser
utilizado.

3.3

Teste

1.

Faça clique no ícone do rato que é apresentado à esquerda da barra de
tarefas após a instalação do software. Veja a figura 2.

2.

Será apresentado o ecrã "Mouse Properties".

3.

Seleccione o separador "Third Button". Veja a figura 5.

4.

A função zoom foi seleccionada aqui.

5.

Faça clique em "OK".

6.

Agora faça clique no botão do meio (E). Veja a figura 3.

7.

A seta do rato no ecrã aumenta de tamanho.

8.

Faça clique mais uma vez no botão do meio para cancelar a ampliação.

9.

O rato e o software foram correctamente instalados e estão prontos a ser
utilizados.
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4.1

Utilização
Rato

Poderá passar a esfera do rato de deslocação para trackball da seguinte forma:
1.

Mantenha premido o botão do meio "E" (veja a figura 3).

2.

Faça clique com o botão direito do rato "B" (veja a figura 3) para passar a
função da esfera para trackball.

3.

Liberte os botões direito e do meio do rato.

4.

A esfera funciona agora como um trackball. Quando o rato se move na
horizontal ou vertical, funciona como a função de deslocação.

5.

Mantenha premido o botão do meio "E" (veja a figura 3).

6.

Faça clique com o botão esquerdo do rato "C" (veja a figura 3) para repor a
esfera na função de deslocação.
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A tabela abaixo fornece uma descrição de todas as peças. Utilize esta tabela em
conjunto com a figura 3.
Peça:

Descrição:

Comentário:

A

Esfera

Pode ser utilizada para deslocação
horizontal e vertical. Pode igualmente ser
utilizada como trackball.

B

Botão direito do rato

Função de botão direito do rato.

C

Botão esquerdo do
rato

Função de botão esquerdo do rato.

D

Anel de fixação

Anel que fixa a esfera de deslocação /
trackball no lugar.

E

Botão do meio

Botão programável e de selecção entre os
modos de deslocação e de trackball.

Tabela 1: Peças

4.2
1.
2.
3.

4.

Software
Faça clique no ícone do rato que é apresentado à esquerda da barra de
tarefas após a instalação do software. Veja a figura 2.
Será apresentado o ecrã de "Mouse Properties".
Separador "Scroll ball". Veja a figura 4.
Neste separador irá efectuar as seguintes definições:
•
Wheel mode (Modo da roda) - Seleccione modo intelli mouse ou
modo avançado de deslocação.
•
Vertical scroll setting (Deslocação Vertical) - Seleccione o número
de linhas que deseja deslocar verticalmente ou seleccione 1 página
por deslocação.
•
Horizontal scroll setting (Deslocação Horizontal) - Seleccione o
número de linhas que deseja deslocar ou seleccione 1 página por
deslocação. É igualmente possível definir "Use for application switch"
ou "Use for website switch". Com a primeira opção, poderá alternar
entre dois programas com a deslocação horizontal, com a segunda,
poderá alternar entre os websites que visitou com o seu browser da
Internet.
Separador “Third Button”. Veja a figura 5.
Neste separador, poderá atribuir uma função especial ao terceiro botão do
rato. Poderá escolher as seguintes opções:
•
Launch default browser (Iniciar Browser Predefinido) - Esta opção
inicia o browser da Internet com o botão do meio.
•
Launch default e-mail (Iniciar Gestor de E-mail Predefinido) - Esta
opção inicia o programa de correio electrónico com o botão do meio.
•
Office 97 document zoom (Zoom de documentos) - Com esta opção,
o botão do meio fica com a função zoom no Office 97.
•
Shift lock (Bloqueio da tecla Shift) - Com esta opção, a função “shift”
fica bloqueada quando faz clique com o botão do meio do rato.
Quando faz novamente clique com o botão do meio, a função “shift”
regressa ao normal.
•
Zoom - Com esta função, poderá fazer zoom em qualquer parte do
ecrã.
•
Auto scroll (Deslocação automática) - Quando esta função está
activada e faz clique no botão do meio, o rato funciona como uma
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função de deslocação, movendo o rato para cima ou para baixo.
Quando faz novamente clique no botão do meio do rato, esta função
é cancelada.
Other (Outras) - Com esta opção, poderá atribuir uma função
aleatória para o botão do meio a partir do menu pendente.

•

Nota:
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Quando utiliza a esfera como um trackball, poderá igualmente desligar a
função de deslocação, definindo o número de linhas de deslocação para
zero no separador "Scroll Ball".

Manutenção

A esfera e o rato ficam sujos com o uso e poderão funcionar incorrectamente.
1.
Desligue a alimentação do computador.
2.
Retire o anel que fixa a esfera, rodando-o para a direita.
3.
Retire a esfera do respectivo compartimento.
4.
Limpe o compartimento da esfera.
5.
Utilize um cotonete ligeiramente húmido (não demasiado).
6.
Limpe a esfera, colocando-a debaixo de água fria a correr e seque-a com um
pano sem fios.
7.
Coloque novamente a esfera no rato, volte a colocar o anel e ligue a
alimentação do computador.
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Resolução de problemas
Método
1.
2.

Leia as soluções abaixo indicadas.
Verifique a existência de FAQ, controladores e manuais de
instruções actualizados na Internet (www.trust.com/12787).
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Problema

Causa

Solução possível

O rato não se move
correctamente.

O rato não está ligado.

Ligue o rato à porta
PS/2.

A esfera está suja.

Limpe a esfera.
Consulte o capítulo 5.

O trackball está sujo.

Limpe a esfera.
Consulte o capítulo 5.

O rato não está ligado.

Ligue o rato à porta
PS/2.

A esfera encontra-se definida
para a função de trackball.

Defina a esfera para a
função de deslocação.
Consulte o capítulo
4.1.

O rato não está ligado.

Ligue o rato à porta
PS/2.

A esfera encontra-se definida
para a função de deslocação.

Defina a esfera para a
função de trackball.
Consulte o capítulo
4.1.

Quando move o rato, a
seta do rato não muda
de posição.

Quando move o
trackball, a seta do
rato não muda de
posição.
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Problema

Causa

Solução possível

A função de
deslocação não
funciona.

O software do rato anterior
ainda se encontra activo.

Elimine o software do
rato anterior antes de
instalar este software.
Consulte o manual de
instruções do rato
anterior.

O software não está instalado.

Instale o software do
rato.

O software foi configurado
incorrectamente.

Configure
correctamente o
software.

A aplicação não é 100%
compatível com Windows.

Utilize uma aplicação
que seja compatível.

Caso os problemas subsistam após estas soluções, contacte um dos Centros de
Apoio ao Cliente da Trust. Poderá encontrar informações adicionais no verso deste
manual de instruções. Tenha presente as seguintes informações:
•
O número do artigo: 12787.
•
Uma descrição detalhada do que não funciona.
•
Uma descrição detalhada do momento da ocorrência do problema.
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