BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER
Ürün bilgileri
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A: USB fişi
B: Koruyucu kapak
C: Bağlantı LED göstergesi [yavaşça yanıp söner =
kullanıma hazır]
[hızlı yanıp söner = Bluetooth etkinliği]
D: USB uzatma kablosu

B

Kurulum

1

Bilgisayarınızı açın.
Trust installation CD-ROM’unu CD-ROM
sürücünüze yerleştirin.

ON

Install driver (Sürücüyü yükle) seçeneğini
tıklayın.

2

‘Next’ (‘İleri’) seçeneğini tıklayın.
Ekrandaki tâlimatları izleyin.

Windows 98 SE: Gerekirse, Windows
Installation CD-ROM’unu CD-ROM
sürücünüze yerleştirin.
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4

‘OK’ (Tamam) seçeneğini tıklayın.

5

‘Bluetooth device not found’ (Bluetooth aygıtı
bulunmadı) penceresi görüntülenir.

Bluetooth adaptörünü USB bağlantı
noktasına yerleştirin.

6

Gerekirse, USB uzatma kablosu
kullanın.

7

‘OK’ (Tamam) seçeneğini tıklayın.
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‘Finish’ (Son) seçeneğini tıklayın.
Windows XP: Kurulum, tamamlanmıştır.
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Windows 2000, Windows ME ve Windows 98
SE: 9. adıma gidin.

Bilgisayarı yeniden başlatın. ‘Yes’ (Evet)
seçeneğini tıklayın.
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Bluetooth aygıtını çalıştırın
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BLUETOOTH HAZIR
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Kulaklık ile başka bir Bluetooth (BT) aygıtının eşleşmesi için genel yöntem
Bluetooth (BT) aygıtını algılanabilir duruma
getirin (örneğin, BT kulaklık).

1

Diğer BT aygıtı ile birlikte verilen kurulum
kılavuzuna bakın.

Windows ‘My Bluetooth Places’
penceresini açın.

2

Bluetooth (BT) aygıtlarını araştırın. ‘View
devices in range’ (Aygıtları erimde
görüntüle) ya da ‘Search for devices in
range’ (Aygıtları erimde araştır) seçeneğini
tıklayın.

3

Windows 2000, Windows ME ve
Windows 98 SE: ‘Search for Bluetooth
devices' (Bluetooth aygıtlarını araştır).

Bulunan Bluetooth aygıtı üzerinde çift
tıklayın.
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‘Bluetooth PIN Code Required’ (Bluetooth
PIN Kodu Gerekli) balonunu tıklayın.
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1. Aygıt için PIN kodu girin.
2. ‘OK’ (Tamam) seçeneğini tıklayın.
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1

Bazı durumlarda, hem Trust BT 180
hem de diğer BT aygıtı için sizden bir PIN
kodu düşünmeniz istenebilir. BT aygıtı ile
birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
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1. İstenen profili çift tıklayın.
2. Bağlantı oluşturmak için ‘Connect’
(Bağlan) seçeneğini tıklayın.
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Bazen diğer BT aygıtı için bağlantının
etkinleştirilmesi gerekebilir. BT aygıtı ile
birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
İleri düzey kullanıcılar için: BT
aygıtlarının bağlanması hakkında daha
fazla bilgi almak için, Trust Installation CDROM, CD-ROM sürücüsüne yerleştirildiği
zaman görüntülenen kurulum
penceresindeki ‘Read Manual’ (Kılavuz
Oku) üzerinde tıklayın.

BLUETOOTH AYGITI BAĞLI
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NOT!
Eşleşme ve kullanım
• Eşleşmesi gereken Bluetooth aygıtları, SADECE Bluetooth (BT) bağlantısının doğru
eşleşmesi durumunda çalışır.
• Bluetooth aygıtlarının eşleşme modu, sadece sınırlı bir süre etkin kalır. Gerekirse, diğer
Bluetooth aygıtının eşleşme modunu yeniden etkinleştirin.
• BT bağlantısı başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra, aygıtlar kapalı olsa bile, tekrar
eşleşmeleri gerekli değildir. Bununla birlikte, aygıtlardan birinin diğeri ile, BT aygıtı ile
benzer şekilde, eşleşmesi durumunda, genellikle tekrar eşleştirilmeleri gerekecektir.
• BT’nin eşleşme ve kullanılma yöntemi, diğer aygıtlardan farklı olabilir. Doğru yöntem için
BT ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
• Bazı telefonlar, optimum BT desteği olmadan üretilmektedir. Bir sorunla karşılaşırsanız,
telefonunuzun en son BT sürümüne (aygıt yazılımına) sahip olup olmadığını denetleyin.
Daha fazla bilgi için telefon imalatçısı ile görüşün.
• Bluetooth ve Windows XP SP2 içerisinde Bluetooth desteği hakkında daha fazla bilgi
almak için, http://www.trust.com/service/help/bluetooth internet adresini ziyaret edin.

•
•
•
•

Kablosuz bağlantısında sorun var
Trust BT180 adaptörü ve diğer BT aygıtı arasında ya da yakınında metal nesneler var.
Diğer BT aygıtının erimi daha kısa (örn.: BT sınıf 2: maks. 10 m ya da 3: maks1 m).
Yakında başka bir BT aygıtı mevcut (kablosuz video ya da kablosuz ağ gibi).
Boş alan erimi
Maks 100

Bluetooth sınıf 1
Bluetooth ile ilgili güncellenmiş FAQs (Sıkça Sorulan Sorular) bölümü, sürücüler ve tâlimat
kılavuzları için www.trust.com/13853 internet adresini ziyaret edin.
Güvenlik tâlimatları
• Aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ve onarmayın.
• Aygıtı suya ve diğer sıvılara yakın yerlerde kullanmayın.
• Bu aygıtı banyo, rutubetli bodrum katı veya yüzme havuzu gibi nemli yerlerde
kullanmayın.
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• Bu aygıt, yürürlükteki Avrupa yönergelerinde belirtilen gereksinimleri karşılamakta ve

diğer koşulları yerine getirmektedir. Uygunluk
www.trust.com/13853/ce adresinde bulabilirsiniz.
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Kablosuz
• Bu kablosuz aygıt 2,4 GHz frekansında çalışmaktadır. 1999/5/EC Yönergesi’nin temel gerekliliklerini ve diğer
koşullarını karşılamakta olup, aşağıdaki ülkelerde kullanılabilmektedir: AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, IE,
IT, LU, NO, PT, ES, SE, CH, NL, PL ve UK. Yukarıdaki ülkelerde, her kanal için hiçbir sınırlama yoktur. Bu
aygıtın kullanılmasına izin verilen ülkelerin güncelleştirilmiş listesi için www.trust.com/13853 adresini ziyâret
edin.
• Bu aygıtın AB dışında kullanımı konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Bu aygıtın AB dışında kullanılması
hâlinde, aygıtın yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını kontrol edin. Frekans: 2.4 ~ 2.4835 GHz. Bant
genişliği: yaklaşık 1 MHz, Güç: 25 mW.
• Son zamanlarda aygıtınızla aynı frekans aralığında çalışan (video, ses sistemleri, bilgisayar vb) pek çok
kablosuz ürün mevcuttur. Dolayısıyla, aygıtınız diğer kablosuz aygıtlar nedeniyle düzgün çalışmayabilir veya
diğer kablosuz aygıtların hatalı çalışmasına neden olabilir. Aygıtlar arasında yeterli uzaklığı korumaya dikkat
ederek ve mümkün olduğu takdirde frekans kanallarını değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz.
• Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağlı olarak yaşıyorsanız,
kablosuz aygıtları kullanırken dikkatli olun; bu ürün radyo sinyalleri iletmektedir.
Garanti ve telif hakkı
• Bu ürün, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Daha fazla bilgi için
www.trust.com/warranty internet adresini ziyâret edin.
• Bu tâlimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamâmen
çoğaltılamaz.
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