Wireless Tablet Series
Ürün bilgileri
A: Gösterge
B: İşlev düğmeleri
C: Kalem tutucu
D: Çalışma alanı
E: Kalem ucu
F: Kalem düğmesi
G: Kalem düğmesi + Pil zayıf LED
göstergesi

tablet aygıtı doğru kurulduğunda yanar.
Klavye işlev düğmeleri ile aynı işleve sahiptir. Bu düğmelerin
kullanılması için, sürücünün kurulması gerekmektedir.
Kullanılmadığında, kalem için tutucu.
Çizim yapmak için alan.
Sol fare düğmesi ile aynı.
Orta fare düğmesi ile aynı.
Sağ fare düğmesi ile aynı.

Sadece Tablet TB-2100 ve TB-3100 ve TB-4200 için
H: Sol fare düğmesi
I: Orta fare düğmesi (TB-4200: +scroll)
J: Sağ fare düğmesi
Kurulum
A: Pili kaleme yerleştirin.
1
B: Pili fareye yerleştirin (
Sadece Tablet TB-2100 ve TB-3100 ve TB-4200 için).
Bilgisayarı açın.
2
CD’yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
3
‘Sürücü kur’ (Install driver) seçeneğini tıklayın.
4
‘İleri’ (Next) seçeneğini tıklayın.
5
A: “Evet, bilgisayarı şimdi yeniden başlatmak istiyorum” (Yes, I want to restart computer now)
seçeneğini seçin.
6
B: ‘İleri’ (Next) seçeneğini tıklayın.
Tablet’i bilgisayara bağlayın.
7
Bilgisayarı yeniden başlatmak için, ‘Evet’ (Yes) seçeneğini tıklayın.
8
Yapılandırma
Görev çubuğundaki tablet simgesini çift tıklayın.
9
10 ‘Düğmeler’ (Buttons) sekmesini tıklayın.
11

12
13
14

A: Düğme 1’in işlevini yapılandırır.
C: Varsayılan ayarlara geri döner.
B: Düğme 2’nin işlevini yapılandırır. D: Kalemin tıklama işlevi basıncını yapılandırır.
Kalem ayarlarını sınamak için, ‘Test’ seçeneğini tıklayın.
- Kalemin tıklama işlevi basıncını sınamak için, ‘Test’ seçeneğini tıklayın.
- Pencereyi kapamak için, sağ üst köşedeki ‘X‘ işaretini tıklayın.
- ‘Fare’ (Mouse) sekmesini tıklayın.
A: Fare imleç hızı.
C: Orta fare düğmesinin işlevi.
B: Sol ya da sağ elle kullanım için yapılandırma.
‘Denetim’ (Control) sekmesini tıklayın.
Santimetre (cm) ya da inç (inch) kullanmak için, çalışma yüzeyi yapılandırılabilir.
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Wireless Tablet Series
‘İşlev Tuşu’ (Function Key) sekmesini tıklayın.
15

Tüm tablet modelleri, aynı sayıda işlev düğmesine sahip değildir.
Model TB-1100: F1 ila F8 / Model TB-2100 ve TB-3100: F1 ila F12. / Model TB-4200: F1 ila F24
İşlev düğmeleri, klavyenizdeki işlev düğmeleri ile aynıdır.
F9 ila F24 işlev düğmelerini görmek için, ‘Sayfa Aşağı’ (Page Down) düğmesini tıklayın.

İşlev Tuşlarının Yeniden Tanımlanması
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İşlev düğmelerinden birinin

düğmesini tıklayın.

Burada örnek olarak ‘Windows Messenger’ kullanılmıştır. Elbette, farklı bir program
kullanabilirsiniz.
‘Windows Messenger’ simgesini ve ‘Aç’ (Open) seçeneğini tıklayın.
Ayarları kaydetmek için, ‘Tamam’ (OK) seçeneğini tıklayın.

Not
Güncel Sıkça Sorulan Sorular (FAQs), kullanma kılavuzları ve diğer bilgiler için,
www.trust.com/12050 (Tablet TB-1100) / www.trust.com/12052 (Tablet TB-2100) ya da
www.trust.com/12579 (Tablet TB-3100) www.trust.com/14070 (Tablet TB-4200) Internet
sitelerini ziyaret edin.

•
•
•

Güvenlik tâlimatları
Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın.
Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına
uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini aşağıdaki Internet adreslerinde bulabilirsiniz:
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).

• Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her

zamanki çöp kutularına atmayın.
Garanti ve telif hakkı
• Bu aygıt, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı 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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