Wireless Tablet Series
Informações sobre o produto
A: Indicador
B: Botões de função
C: Suporte da caneta
D: Área de trabalho
E: Ponta da caneta
F: Botão da caneta
G: Botão da caneta+ Indicador
LED de pilhas com pouca carga.

Acende-se quando o tablet estiver instalado correctamente.
Têm a mesma função que os botões de função do teclado.
Requer a instalação do controlador.
Suporte para a caneta quando não está a ser utilizada.
Área para desenhar
Equivalente ao botão esquerdo do rato
Equivalente ao botão central do rato
Equivalente ao botão direito do rato

Apenas para o Tablet TB-2100 e TB-3100 e TB-4200
H: Botão esquerdo do rato
I: Botão central do rato (TB-4200: +scroll)
J: Botão direito do rato
Instalação
A: Insira a pilha na caneta
1
B: Insira a pilha no rato (
Apenas para o Tablet TB-2100 e TB-3100 e TB-4200)
Ligue o PC
2
Coloque o CD-ROM na respectiva unidade
3
Clique em “Instalar controlador” (Install driver)
4
Clique em “Seguinte” (Next)
5
A: Seleccione “Sim, quero reiniciar o computador” (Yes, I want to restart my computer now) Clique em
6
“Seguinte” (Next)
Ligue a mesa ao PC
7
Clique em “Sim” (Sim) para reiniciar o PC
8
Configuração
Faça duplo clique no ícone da mesa na barra de tarefas
9
10 Clique no separador "Botões” (Buttons)
11

12

13
14

A: Configura a função do botão 1 C: Restabelece as predefinições
B: Configura a função do botão 2 D: Configura a pressão de clique da caneta
Clique em “Teste” (Test) para testar as definições da Caneta
- Clique em “Teste” (Test) para testar a pressão de clique da caneta
- Clique em “X” no canto superior direito para fechar a janela
- Clique no separador “Rato” (Mouse)
A: Velocidade do ponteiro do rato
C: Função do botão central do rato
B: Configuração para utilizadores esquerdinos ou destros
Clique no separador “Controlo” (Control)
Para definir a área de trabalho pode optar entre centímetros (cm) e polegadas (inch)
Clique no separador “Tecla de Função” (Function Key)
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Nem todos os modelos de mesa possuem o mesmo número de botões de função.
Modelo TB-1100: F1 a F8 / Modelo TB-2100 a TB-3100: F1 a F12 / Modelo TB-4200: F1 a F24
Os botões de função são os mesmos que os botões de função no teclado.
Clique no botão "Page Down" para ver os botões de função F9 a F24

Redefinir as Teclas de Função
16
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18

Clique no botão de

um dos botões de função

O “Windows Messenger” é aqui utilizado como um exemplo. Pode, é claro, utilizar outro
programa
Clique no ícone “Windows Messenger” e, de seguida, em “Abrir” (Open)
Clique em ‘OK’ para guardar as definições

Nota
Visite www.trust.com/12050 (Tablet TB-1100) / www.trust.com/12052 (Tablet TB-2100) /
www.trust.com/12579 (Tablet TB-3100) ou www.trust.com/14070 (Tablet TB-4200) para
obter FAQs actualizadas, manuais de instruções e mais informações.

•
•
•

Instruções de segurança
Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
Não utilize este dispositivo num ambiente húmido.

Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas
europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) está disponível em
www.trust.com/12050/ce (Tablet TB-1100); www.trust.com/12052/ce (Tablet TB-2100);
www.trust.com/12579/ce (Tablet TB-3100); www.trust.com/14070/ce (Tablet TB-4200).

• Se possível, elimine o dispositivo num centro de reciclagem. Não elimine o dispositivo com o lixo doméstico.

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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