NW-1100 PCI Network Adapter 100Mb
Instalação
Desligue o computador e remova a ficha de corrente da tomada de parede
1
Remova a cobertura do computador
2
Coloque a placa de rede numa ranhura PCI disponível no computador e aparafuse a placa firmemente
(parafusos não incluídos!) Os parafusos para a placa PCI são normalmente disponibilizados com a
3
própria caixa.
Volte a colocar a cobertura do computador
4
Ligue o cabo de rede (RJ45) à respectiva placa
5
Ligue a ficha de alimentação à tomada de parede e ligue o computador.
O Windows ME / 2000 e XP instalarão automaticamente a placa de rede -> TERMINAR (FINISH)
6
Windows 98 / 98SE -> 7
Windows 98 / 98SE
Coloque o CD-ROM Trust
7
8
Clique em X no ecrã de instalação para abortar
Clique em “Seguinte” (Next)
9
A Seleccione “Procurar o melhor controlador para o dispositivo (Recomendado)” (Search for the best
10 driver for your device (Recommended))
B: Clique em “Seguinte” (Next)
A: Seleccione “Especificar uma localização” (Specify a location)
11 B: Seleccione o caminho correcto: D:\Driver\Win98 (assumindo que a sua unidade de CD-ROM é a
unidade D)
Clique em “Seguinte” (Next)
12
Coloque o CD-ROM Windows quando for pedido e siga as instruções no ecrã
Clique em ‘Terminar’ (Finish)
13
O Windows solicitará que reinicie o computador. Clique em 'OK'
Para perguntas frequentes (FAQs) actualizadas, manuais de instruções e mais informações, visite
www.trust.com/14237.
Configuração de rede
• Para configurar a rede, leia o manual existente no CD-ROM.
•

Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas
europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em
www.trust.com/14237/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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