DS-4500X Wireless Laser Deskset
Ürün bilgileri
Fare
A: Sağ düğme
B: Kaydırma Ruleti Düğme
(Yanıp söner: düşük pil)
C: Sol düğme
D: Tarayıcı geri düğmesi
E: Tarayıcı ileri düğmesi
F: Bağlan düğmesi
G: Pil bölmesi
I: Şarj bağlantısı
J: Hareket algılayıcısı

Klavye
K: Bekleme düğmesi
L: Oturuma bağlan/Oturum
kapat düğmesi
M: Ofis işlev tuşları düğmesi
N: Düşük pil LED göstergesi
O: Kaydırma ruleti
P: Varsayılan giriş sayfasını
açar
Q: Varsayılan e-posta
programını açar
R: Bilgisayarım (My Computer)
klasörünü açar
S: Ara tuşu
T: MSN messenger’ı açar
U: Media player’ı açar
V: Media player düğmeleri
W: Pil bölmesi
X: Ayak
Y: El desteği
Z: Bağlan düğmesi

Yuva/Alıcı
1: Alıcı göstergesi
Devamlı yanar: güç verildi
Yanıp söner: etkin
2: Fare tutucusu
3: Şarj plakaları
4: Şarj göstergesi
Devamlı yanar: şarj ediliyor
Yanıp söner: tamamen dolu
5: Bağlan düğmesi
6: Güç bağlayıcısı
7: USB, PS/2 kombo kablo
8: PS2 fare bağlayıcısı
9: USB/PS2 klavye çevirici
10: USB bağlayıcısı

Kurulum
1
NiMH ŞARJ EDİLEBİLİR pilleri yerleştirin.
2 Elektriği yuvaya bağlayın.
1) Fareyi yuvaya koyun.
3 2) Gösterge yanar.
ilk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
4 ALKALİN pilleri yerleştirin.
5 Bilgisayar kapalı.
PS2 fişlerini bağlayın.
- Fare: yeşil
6 - Klavye: mor (USB/PS2 çeviricili)
Bu masa seti, aynı zamanda USB (siyah) ile de bağlanabilir. USB kullanırken, PS2 bağlayıcılarını
TAKMAYIN!
1) Bilgisayar açık.
7 2) Alıcı göstergesi yanar.
USB bağlantısı kullanırken, Windows 98SE, başlangıçta Windows CD-ROM’a gereksinim duyar.
Farenin Bağlanması
8 1) Bağlan düğmesine basın.
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2) Alıcı göstergesi yanıp söner.
9 Bağlan düğmesine basın.
Klavyenin Bağlanması
1) Bağlan düğmesine basın.
10
2) Alıcı göstergesi yanıp söner.
11

Bağlan düğmesine basın.
Ürün, kullanıma hazırdır!

Kolay Yapılandırma Programının (Easy Configure Program) Kurulması
12 Trust CD’sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
13 Yazılımı kurun (Install software).
14 Ekrandaki tâlimatları izleyerek kurulumu tamamlayın.
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, 8-9uncu ve 10-11inci adımları izleyin.
• Piller (neredeyse tamamen) bitmiş.
• Yakında başka bir kablosuz aygıt var.

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.
• Fare düğmelerini ya da geçiş tuşlarını yapılandırmak için, CD’deki Trust Kolay Yapılandırma (Trust Easy
Configuration) yazılımını kurun.
• Geliştirilmiş kaydırma modunu kullanırken sorun yaşarsanız, yapılandırma yazılımında Rulet Modu’nu (Wheel
Mode) varsayılan Sistem’e (System default) ayarlayın.
• Sistem başlatıldığında, uygulama başlat (start application) işlevini etkinleştirin: Başlat (Start)-> Programlar
(Programs)-> Trust-> DS-4500x kablosuz lazer masa seti (DS-4500x wireless laser deskset)-> İlk çalıştırma
ayarı (Startup setting)
• 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/14529 Internet adresinde Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)
bölümünü, yazılım ve kullanım kılavuzlarını bulabilirsiniz. Çeşitli klavye yerleşimleri dolayısıyla bu aygıt, farklı bir
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ürün numarasına sahip olabilir; ancak, esas olarak 14529’unkilerle ile aynıdır.
Yaygın servis için www.trust.com/register web sitesine kayıt yaptırın.
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/14529/ce adresinde bulabilirsiniz.
• Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her
zamanki çöp kutularına atmayın.
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/14529 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: Fare: 27.045MHz, Klavye:
27.195MHz; Bant genişliği: 50KHz, 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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