TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE
Informações do produto
Rato

Carregador
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A: Botão direito do rato
B: Roda inteligente(indicador
de bateria – vazia e em
carga
C: Botão esquerdo do rato
D: Botão de retroceder do
browser
E: Botão de avançar do
browser

F: Botão de ligação
G: Suporte de pilha
H: Ligação de carga
I: Sensor/indicador de movimento

K

J: Ligação de corrente
K: Suporte do rato

PT

Inserir as baterias

Insira as baterias recarregáveis no
compartimento das baterias.

1
12 h

1) Ligue o transformador ao suporte (J).
2) Coloque o rato no suporte do rato (K).
O indicador (B) acender-se-á.

2

3) O indicador começa a piscar assim que o rato estiver
totalmente carregado.
O rato deve ser carregado durante 12 horas antes
de ser utilizado pela primeira vez.
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TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE
Criar uma ligação com o rato Bluetooth
Use um rato diferente ou o teclado (teclas ALT, TAB, Enter, CTRL) para criar uma ligação
Bluetooth.
As instruções abaixo dão apenas uma descrição geral de como uma ligação pode ser criada com o
rato Bluetooth. Consulte o manual de instruções fornecido com o adaptador Bluetooth ou outro
dispositivo Bluetooth para obter instruções detalhadas.
Torne o rato detectável para o Bluetooth.

1
1

2

1)

Prima o botão de ligação (F)
aproximadamente 3 segundos

2)

O indicador (I) acende-se
continuamente.

3)

O dispositivo fica detectável para o
Bluetooth.

2

Inicie o software Bluetooth.

3

Faça o software Bluetooth localizar os
dispositivos Bluetooth.

4

O rato Trust Bluetooth será detectado.

5

Ligue o rato Bluetooth.

6

O rato está pronto para ser utilizado.
2

TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE
Alterar as opções do rato

1

Clique em ‘Iniciar – Painel de Controlo’.

Clique em ‘Impressoras e outro hardware’ (Printers
and Other hardware)

2

Para Windows 2000, Windows ME e Windows
98 SE, clique em ‘Rato’ (Mouse) e continue a
partir do passo 4.
PT

3

Clique em ‘Rato’ (Mouse).

1
2
4

Altere a velocidade do ponteiro.
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TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE
Instalar o software do rato/ler o manual de instruções

1

Insira o CD-ROM na respectiva unidade.

1)

2

2)

Clique em 'Install software' e siga as
instruções no ecrã.
Clique em ‘Read manual’ para ler o manual
de instruções.

Lembretes
Desempenho sem fios reduzido
Há objectos de metal perto ou entre os dispositivos.
As pilhas estão (quase) sem carga.
O plano ou a cor de certas superfícies (por exemplo vermelho ou uma superfície macia e incerta).
Encontra-se por perto outro dispositivo sem fios
Max. 10 m

Tecnologia Bluetooth sem fio
O rato Bluetooth pode ser utilizado com outros dispositivos Bluetooth, tais como portáteis, que tenham
tecnologia Bluetooth integrada.
Consulte o manual de instruções para obter instruções sobre como ligar estes dispositivos. Rato
Bluetooth (Dispositivos com interface humana).
O dispositivo Bluetooth deve suportar o perfil Bluetooth HID.
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TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE
Utilização geral
Se premir no botão de ligação (F), é necessário ligar o dispositivo outra vez.
Instale o software Trust Easy Configuration incluído no CD para configurar os 3º, 4º e 5º botões do rato
Se o sensor óptico ficar sujo, limpe-o com uma escova suave.
As janelas apresentadas durante a instalação em Windows 2000, Windows ME ou Windows 98 SE
podem diferir das imagens apresentadas neste manual.
Se o rato não reagir, prima o botão esquerdo do rato.
Consulte www.trust.com/14298 ou www.trust.com/14299 (RU) para perguntas frequentes, controladores e
manuais de instruções.
Segurança
• Não tente abrir ou reparar este dispositivo.
• Mantenha este dispositivo longe de líquidos, tais como água.
• Nunca atire as pilhas para uma fogueira, uma vez que podem explodir.
• Nunca tente perfurar as pilhas.
• Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
• Com este dispositivo, utilize apenas pilhas NiMH recarregáveis.
• Quando as pilhas se encontrarem sem carga, informe-se sobre os lugares onde pode eliminá-las junto das
autoridades locais.
Comentário Não utilize pilhas novas e velhas ao mesmo tempo, uma vez que as velhas podem esgotar as
pilhas novas.
• 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 site
www.trust.com/14182/ce.
Sem fios
• Este dispositivo sem fios funciona a uma frequência de 2,4GHz. 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
ainda: RU/NO/TR/HU. Não existem limitações por canal para os países acima mencionados. Visite
www.trust.com/14298 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:
2.440~2.4835 GHz, Largura de banda: aprox. 1 MHz, Potência de consumo: 1 mW.
• 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.
• Caso possua um “pacemaker” ou dependa de outros aparelhos electrónicos vitais, tenha cuidado ao utilizar
produtos sem fios. Este dispositivo transmite sinais de rádio!
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TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE
Garantia e direitos de autor
• Este produto tem uma garantia de fábrica de 2 anos a contar da data de aquisição. Para mais informações,
visite www.trust.com/warranty.
• A reprodução deste manual ou qualquer parte do mesmo está proibida sem a autorização da Trust
International B.V.
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