GM-3100R Steering Wheel
Informações sobre o produto

1

1~8

Botões de acção 1 a 8

D

Pedal de travão (analógico: eixo y para
baixo)

A

Interruptor POV HAT para olhar em oito direcções
diferentes.

E

Pedal acelerador (analógico: eixo y para
cima)

B

Indicador de voltagem USB

F

Grampo de fixação à mesa

C

Volante (analógico: eixo x da esquerda para a direita)

Instalação
2 Fixe o grampo de fixação à mesa ao volante.
3 Fixe o volante à mesa de forma segura.
Ligue o computador e ligue o volante a uma porta USB que esteja livre no computador. O Windows
detecta o volante e instala-o automaticamente.
4
Windows 98SE: siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação. Quando lhe
for pedido, insira o CD-ROM do Windows 98 SE na respectiva unidade de CD-ROM.
Testar o volante

PT

5

Clique em ‘Iniciar (Start) – Painel de Controlo (Control Panel)’.
Windows 2000, Windows ME e
Windows 98 SE: clique em ‘Iniciar (Start) – Definições (Settings) – Painel de controlo (Control Panel)’.

6
7

Faça duplo clique no ícone 'Controladores de jogos (Game Controllers)'
Clique em ‘Propriedades (Properties)’.

8

Clique no separador ‘Teste (Test)’ e faça funcionar o volante, os pedais e os botões. Se ‘ ‘ e os
botões não tiverem a reacção correcta, remova a ficha USB do computador e volte a ligar o volante
antes de voltar a tentar.

+

Nota
O volante calibra-se automaticamente não sendo, portanto, necessário calibrar manualmente o
volante.
Testar o volante:
Em alguns jogos, os pedais devem ser configurados antes de ser utilizados. Para mais informações,
consulte o manual do jogo em causa.
O volante utiliza o controlador do Windows não sendo, portanto, necessário instalar qualquer
controlador suplementar.
Se tiver algum problema, visite www.trust.com/13153 para ter acesso a FAQ, controladores e manuais.
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GM-3100R Steering Wheel
Instruções de segurança
•
Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
•
Antes de limpar o dispositivo, desligue a ficha de corrente da tomada de alimentação. Não utilize
produtos de limpeza ou pulverizadores para limpar o dispositivo. Limpe o dispositivo com um pano
seco.
•
Certifique-se de que nada se encontra colocado sobre o cabo. Não utilize este dispositivo num local
onde o cabo possa ser pisado e, por conseguinte, ficar gasto ou danificado.
•

Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas
europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível no site
www.trust.com/13153/ce.

Garantia e direitos de autor
•
Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para
mais informações, visite www.trust.com/warranty.
•
É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust
International B.V.
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