3010A WIRELESS DESKSET
Informações do produto
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Rato
A: Botão esquerdo
B: Botão direito
C: Roda e
LED de pilha fraca (acende
em vermelho)
D: Botão de ligação
E: Sensor de movimento
F: Compartimento das pilhas

Teclado
G: Botão de ligação
H: Compartimento das pilhas
I: Botão de espera
J: Botões do browser
K: Abrir a página predefinida
L: Abrir o programa de correio
electrónico predefinido
M: Abrir 'O meu computador'.
N: Abrir a calculadora
O: Abrir o “Media Player”
P: Botões do “Media Player”
Q: LED de pilha fraca (acende
em vermelho)
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Receptor
R: Botão de ligação
S: LED de estado
Laranja fixo: corrente
Vermelho a piscar: acesso do
rato
verde a piscar: Acesso do
teclado
T: Cabo PS/2 para o PC
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Instalação

1

Introduzir as pilhas

2

Introduzir as pilhas

3

Desligar o computador

Desligado

4

Ligar as fichas PS2
Rato - verde
Teclado - violeta
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Ligue o computador
O LED de estado (S) acende-se

S

Ligado

R
6

Prima o botão de ligação (R)
O LED de estado (S) pisca

S
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Prima o botão de ligação (D)
O LED de estado (S) pára de piscar
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Prima o botão de ligação (R)
O LED de estado (S) pisca
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Prima o botão de ligação (G)
O LED de estado (S) pára de piscar
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Coloque o CD da Trust no leitor de CD-ROM
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Instale o software
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12

Terminar -> o sistema reinicia

…
Lembretes
Anomalia no desempenho sem fio
Há objectos de metal perto ou entre os dispositivos (por exemplo uma superfície de metal ou um espelho)
Planura ou tipos de superfície (por exemplo, superfície macia rugosa)
Pilhas (quase) sem carga.
Encontra-se por perto outro dispositivo sem fios

Uso geral
“Num Lock”, “Scroll Lock” e “Caps Lock” são mostradas na barra de tarefas depois de o software ser
instalado
Para informação detalhada sobre a configuração dos botões do rato ou do teclado, consulte o manual no
CD
Os botões de multimédia não abrem automaticamente o “Media Player”
A função desejada não está disponível quando não se encontra na lista de opções ou no programa de
configuração
Se tiver algum problema, vá a www.trust.com/13971 para ter acesso às FAQ, controladores e manuais.
A Trust também disponibiliza carregadores de pilhas na sua gama de produtos:
- 13596 Trust 220BS Battery Charger
- 14023 Trust 223BS Battery Charger
- 13957 Trust 410BQ Compact Quick Battery Charger
- 13595 Trust 420BQ Quick Battery Charger
- 13955 Trust 430BQ Quick Battery Charger
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- 13881 Trust 440PQ Portable Quick Battery Charger
Segurança
• Não tente abrir ou reparar este dispositivo.
• Mantenha este dispositivo longe de líquidos, tais como água.
• As pilhas alcalinas fornecidas com a câmara não são recarregáveis. Não tente recarregar estas pilhas.
Existe o perigo de explodirem.
• Não exponha as pilhas ao fogo. As pilhas podem explodir.
• Nunca tente perfurar as pilhas.
• Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
• Com este produto, utilize apenas pilhas alcalinas ou pilhas NiMH recarregáveis.
• Quando as pilhas se encontrarem sem carga, informe-se sobre os lugares onde pode eliminá-las junto das
autoridades locais.
Nota:

Não utilize pilhas novas e velhas ao mesmo tempo, uma vez que as velhas podem esgotar as pilhas
novas.
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• Este produto está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições das directivas

europeias em vigor. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível no endereço
www.trust.com/13971/ce
Sem fios
• Este dispositivo sem fios funciona a uma frequência de 27MHz. Satisfaz os requisitos essenciais e outras
condições relevantes da Directiva R&TTE 1999/5/CE e pode ser utilizado em todos os países da UE e mais
em: RU/NO/TR/HU. Não existem limitações por canal para os países acima mencionados. Visite o
www.trust.com/13971 para obter uma lista actualizada dos países onde é permitida a utilização deste
dispositivo.
• É possível que existam restrições para a utilização deste dispositivo fora da UE. Se utilizar este aparelho
fora da EU, informe-se se o aparelho está em conformidade com as regras locais. Frequência: 27MHz,
Largura de banda: +/-15KHz, Energia: 0.012mW.
• Actualmente, existem cada vez mais produtos sem fios (de vídeo, áudio, computadores, etc.) que funcionam
na mesma gama de frequência deste dispositivo. Por conseguinte, é possível que a funcionalidade deste
produto seja limitada ou constitua um limite para outros produtos sem fios. Tal apenas poderá ser evitado se
for dada atenção à distância entre os produtos e, quando possível, mudando os canais.
• Tenha cuidado quando utilizar aparelhos sem fios se tiver um “pacemaker” ou estiver dependente de outros
aparelhos electrónicos sensíveis de suporte de vida, uma vez que este produto transmite sinais de
radiofrequência.
Garantia e direitos de autor
• Este produto tem uma garantia de fábrica de 2 anos a contar da data de aquisição. Para mais informçaões
consulte www.trust.com/warranty
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• A reprodução deste manual ou qualquer parte do mesmo está proibida sem a autorização da Trust
International B.V.
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