MI-7500X Wireless Laser Mouse
Ürün bilgileri
A: Kaydırma ruleti ve üçüncü düğme
Düşük pil LED göstergesi (yanıp söner)
B: Sağ düğme
C: Sol düğme
D: Tarayıcı geri düğmesi
E: Tarayıcı ileri düğmesi
F: Bağlantı düğmesi
G: Hareket algılayıcısı
H: Pil bölmesi

I: Durum LED göstergesi
Devamlı yanar: güç
Yanıp söner: fare hareketi
J: Şarj LED göstergesi:
Devamlı yanar: şarj ediliyor
Yanıp söner: tamamen dolu
K: Bağlantı düğmesi
L: Güç adaptör prizi
M: USB – PS/2 çeviricisi

Kurulum
Pilleri yerleştirin
1 Elektriği yuvaya bağlayın
Pilleri şarj edin
2 Bilgisayar kapalı
A: USB’yi bağlayın ya da
3
B: USB - PS/2 çevirici kullanın
Bilgisayar açık
4
Windows 98SE, işlemi tamamlamak için ekran talimatlarını izleyin!
5 Bağlantı düğmesine basın; Durum LED göstergesi yanıp söner
Bağlantı düğmesine basın
6
Fare, kullanıma hazırdır
Trust Kolay Yapılandırma Yazılımını (Trust Easy Configuration Software) Kurun
7 CD’yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin
“Yazılım kur” (Install software) seçeneğini tıklayın; tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin
8
İstenince, sistemi yeniden başlatın!

Anımsatma notları
•
•
•
•
•

Düşük performans
Aygıta yakın ya da aygıtlar arasında metal nesne var.
Algılayıcıyı yanıltabilecek yüzey malzemesi Bu durumu önlemek için, fare minderi kullanın.
Girişim durumunda, kanalı değiştirmek için, 5inci ve 6ıncı adımları izleyin.
Piller (neredeyse tamamen) bitmiş.
Yakında başka bir kablosuz aygıt var.
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Genel kullanım

• Fare imlecinin hızını ayarlayın: (1) Windows Yardım (Help) menüsünü açın (Başlat → Yardım [Start → Help]). (2) “fare
imlecinin hızını ayarla” (adjust the speed of mouse pointer) işlevini arayın. (3) Talimatları izleyin.
• Yapılandırma programının kullanımı için CD’deki kılavuzu okuyun.
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• 3üncü, 4üncü ve 5inci düğmeyi yapılandırmak için, CD’deki Trust Kolay Yapılandırma (Trust Easy Configuration)
yazılımını kurun.
• Yeni ve eski pilleri bir arada kullanmayın, çünkü eski piller yeni olanları boşaltabilir.
• Fareyi yuva üzerinde 48 saatten fazla tutmayın.
• Alkalin pilleri şarj etmeye çalışmayın. Aksi takdirde, pil patlayabilir.
Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, www.trust.com/14518 (14519, İngiliz model) Internet adresinde Sıkça Sorulan
Sorular (FAQs) bölümünü, yazılım ve kullanım kılavuzlarını bulabilirsiniz.

Güvenlik
• Aygıtı açmayın veya kendiniz onarmaya kalkmayın.
• Bu aygıtı su gibi sıvılardan uzakta tutun.
• Lazere bakmayın.

• Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur.
Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14518/ce ya da www.trust.com/14519/ce (İngiliz model) adresinde
bulabilirsiniz.

Kablosuz
• Bu kablosuz aygıt 27MHz frekansında çalışmaktadır. R&TTE Yönergesi 1999/5/EC temel gerekliliklerini ve
diğer koşullarını karşılamakta olup AB ülkelerinde ve aşağıdaki ülkelerde kullanılabilmektedir: AB aday
ülkeleri ve NO/CH/RU/HR/IS/UA. Yukarıdaki ülkelerde, her kanal için sınırlama yoktur. Bu aygıtın
kullanılmasına izin verilen ülkelerin güncelleştirilmiş listesi için www.trust.com/14518 adresini ziyâret edin.
• Bu aygıtın AB dışında kullanımı konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Bu aygıtın AB dışında kullanılması
hâlinde, aygıtın yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetleyin. Frekans: 27,045MHz, Bant genişliği:
10KHz, Güç: < 1mW.
• Son zamanlarda aygıtınızla aynı frekans aralığında çalışan (video, ses sistemleri, bilgisayar vb) pek çok
kablosuz ürün mevcuttur. Dolayısıyla, aygıtınız diğer kablosuz ürünler nedeniyle düzgün çalışmayabilir veya
diğer kablosuz ürünlerin hatalı çalışmasına neden olabilir. Ürünler arasında yeterli uzaklığı korumaya dikkat
ederek ve mümkün olduğu takdirde frekans kanallarını değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz.
• Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağlı olarak yaşıyorsanız,
kablosuz aygıtları kullanırken dikkatli olun; bu ürün radyo sinyalleri iletmektedir.
Garanti ve telif hakkı
• Bu ürün, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle imalatçı garantisi kapsamındadır. Daha fazla bilgi için
bkz. www.trust.com/warranty
• Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun izni olmadan kısmen veya tamâmen çoğaltılamaz.
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