CA-2100 USB2 DVD-RW Case 5.25"
Informação sobre o produto
A: Indicador de estado
Continuamente iluminado: Ligado, Pisca:
Actividade de acesso
B: Botão abrir caixa
C: Interruptor ligar/desligar
D: Conector de alimentação

E: Cinch de áudio
F: Conector USB
G: Ventilador
H: Ligação dispositivo IDE
I: Ligação alimentação IDE

Instalação
Defina o dispositivo para MASTER.
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Veja a definição da ponte do dispositivo para o ajustar.
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Carregue para baixo os botões de abrir a caixa e eleve a tampa superior para abrir a caixa.
Ligue o dispositivo IDE e o conector de alimentação e coloque o dispositivo correctamente.
Se pretender, ligue o cabo de áudio à saída analógica do dispositivo.

Feche a tampa superior.
Ligue o PC.
Windows 98SE: vá para 6.
Outros: vá para 9.
Introduza o CD no leitor de CD-ROM.
Clique em "Install Driver".
Clique em OK e reinicie o sistema.
Ligue o USB.

PT

Requisitos mínimos do Windows Service Pack: Windows XP: SP1, Windows 2000: SP3.
Ligue o USB antes de ligar o dispositivo.
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Conecte o adaptador de alimentação.
Ligue; o indicador de estado acende. O dispositivo está pronto a ser utilizado.

Nota
Utilização geral
• Consulte os pinos de saída no CD-ROM para ligar o cabo de áudio no interior da caixa.
• Dica: use um cabo Cinch de áudio com ficha de 3.5” para ligar a saída de áudio a Line-In na placa de
som.
• Mantenha a ventoinha livre de cabos.
Resolução de problemas
Verifique se é necessário actualizar o firmware do seu dispositivo de 5.25”, caso este não funcione
correctamente com a caixa externa. Ou verifique se é necessária uma actualização do controlador
USB ou do BIOS do sistema. Verifique também se tem todas as actualizações do Windows
instaladas.
Para as FAQs, controladores e manuais de instruções mais actualizados, vá para www.trust.com/14600.
(Modelo UK: 14601)
•

Instruções de segurança
1

CA-2100 USB2 DVD-RW Case 5.25"
• Nunca abra nem repare você próprio este aparelho.
• Não use o aparelho num ambiente húmido. Limpe o aparelho com um pano seco.
•

Este dispositivo está em conformidade com todas as exigências essenciais e outras condições
relevantes das directivas europeias em vigor. A Declaração de Conformidade (DoC) está disponível
em www.trust.com/14600/ce.

•

Se possível, quando se desfizer do dispositivo entregue-o num centro de reciclagem. Não deite o
dispositivo fora juntamente com o lixo doméstico.

Garantia e direitos de autor
• Este produto tem uma garantia do fabricante de dois anos que é válida a partir da data de
aquisição. Para mais informações, vá para www.trust.com/warranty.
• É proibido reproduzir qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust
International B.V.
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