BT-2200Tp Bluetooth 2.0 EDR USB Adapter
Informações sobre o produto
Adaptador
A: Tampa protectora da ficha USB
B: LED de estado
aceso continuamente: Ligado A piscar: Actividade Bluetooth
C: Cabo de extensão USB
Instalação
Ligue a alimentação do PC e insira o CD-ROM de instalação da Trust na unidade de CD-ROM.
1
Feche todos os outros programas e seleccione “Install driver” (instalar controlador).
2
Clique em “Seguinte” (Next) até aparecer a janela 4.
3
Clique em “OK”.
4
Aparece uma janela a pedir-lhe que ligue o adaptador. Não prima os botões.
5
Ligue o adaptador Bluetooth a uma porta USB. Se necessário, use o cabo de extensão USB.
6
A: Se aparecer uma janela a afirmar que o controlador não está assinado digitalmente, clique em
“Seguinte” (Next).
7
B: Clique em “Terminar” (Finish). Se o ícone Bluetooth da barra de tarefas aparecer vermelho, veja a
secção de Resolução de problemas.
Se lhe for pedido que reinicie o computador, seleccione “Sim” (Yes).
8
Configuração
Faça duplo clique no ícone Bluetooth na barra de tarefas
9
10 Clique em “Seguinte” (Next).
11 Introduza um nome de computador diferente (opcional) e clique em “Seguinte” (Next).
Seleccione “Services” (Serviços) (opcional) e clique em “Seguinte” (Next). Agora terá de aguardar. Se
lhe for pedido, não reinicie o computador.
12
Alguns serviços só podem ser seleccionados se o hardware necessário (como, por exemplo, um
modem) estiver presente no sistema.
13 Clique em “Skip”.
14 Clique em “Terminar” (Finish). Se lhe for pedido, reinicie o computador.
Ligar a outros dispositivos
Se necessário, torne os outros dispositivos Bluetooth detectáveis (prima o botão de ligação durante
15
alguns segundos). Consulte igualmente o manual de instruções fornecido com o dispositivo.
Faça duplo clique no ícone Bluetooth na barra de tarefas. Vai abrir ‘Os meus locais Bluetooth’ (My
16
Bluetooth Locations).
17 Clique em “Localizar dispositivos perto” (Search for devices in range).
18 Faça duplo clique no dispositivo encontrado.
19 Em seguida, faça duplo clique no dispositivo desejado.
20 Clique na janela “Código PIN para Bluetooth requerido” (Bluetooth PIN code Required).
21 A: Introduza o código PIN do dispositivo. Informação sobre o código PIN (pode ser diferente):
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BT-2200Tp Bluetooth 2.0 EDR USB Adapter
Emparelhar com dispositivo
de tipo
GSM, Computador, Pocket PC

Dispositivos vários
(auscultadores, modems,
impressoras)
Ratos e teclados

22

Código PIN
Introduza um código arbitrário para ambos os
dispositivos. Este código deve ser o mesmo para
ambos.
Introduza o código PIN indicado no dispositivo ou no
manual de instruções. Códigos comuns são: 1234, 0,
0000
Normalmente não requerem código PIN.

B: : Clique em “OK”.
Em alguns casos, deve premir um botão no dispositivo para aceitar a ligação.
O ícone do dispositivo deverá estar verde com duas setas. Agora pode usar o dispositivo.

Nota
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Ligação
O método de emparelhamento e o uso do Bluetooth podem diferir para dispositivos diferentes.
Veja o manual de instruções fornecido com o outro dispositivo Bluetooth para saber o método
correcto.
Os dispositivos Bluetooth só ficam passíveis de ser descobertos durante um período limitado. Se
necessário, torne o dispositivo passível de ser descoberto outra vez.
O Adaptador Bluetooth pode ser emparelhado com um máximo de 7 dispositivos diferentes.
Perfis
Para poder usar uma certa função, o perfil em causa deve ser suportado por ambos os
dispositivos.
Para obter suporte para os perfis mais recentes, transfira o controlador mais recente a partir
www.trust.com/14693.
Para um suporte óptimo do perfil Bluetooth, os telemóveis devem ter a mais recente actualização
do firmware disponibilizada pelo fabricante.
Para mais informações acerca do Bluetooth e dos perfis de suporte, veja:
http://www.trust.com/service/help/bluetooth.
Veja o manual de instruções incluído no CD-ROM para informação detalhada sobre o perfil.
Utilização
Quando transferir ficheiros através de Bluetooth, os ficheiros ficarão localizados em “Os meus
documentos\Bluetooth Exchange Folder" (My Documents\Bluetooth Exchange Folder).
Não efectue uma quantidade intensiva de actividades Bluetooth, tais como transferir ficheiros e
ouvir áudio de alta qualidade através de auscultadores, ao mesmo tempo.
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BT-2200Tp Bluetooth 2.0 EDR USB Adapter
Desempenho sem fios
Sugestões para o melhor desempenho sem fios
- Use um cabo de extensão para deslocar o adaptador para um local diferente.
- Substitua ou recarregue as pilhas dos dispositivos ligados.
- Evite outros dispositivos wireless por perto.
- Evite paredes de cimento ou objectos metálicos entre o adaptador e o dispositivo.
•
A velocidade de transferência de ficheiros é reduzida para ficheiros de grandes
dimensões.
•
Distância
Emparelhar com classe de dispositivo
Distância máxima em espaço
aberto
Bluetooth Classe I
100 m
Bluetooth Classe II
10 m
Bluetooth Classe III
1m

•

•
•
•

Resolução de problemas
Se o ícone Bluetooth se mantiver vermelho, desinstale o software Bluetooth e remova o
adaptador da porta USB. Reinicie o computador e siga o procedimento de instalação do passo 1.
Se houver uma falha na audição de áudio de alta qualidade através de auscultadores ou quando
da transferência de ficheiros de vídeo, pare as outras actividades Bluetooth intensivas, tais como
a transferência de ficheiros e, se necessário, reduza a distância.
Se uns auscultadores deixarem de produzir som, verifique se os auscultadores foram
seleccionados como dispositivo áudio predefinido: Painel de controlo (Control Panel) – Sons e
dispositivos de áudio (Sound and Audio Devices) – separador Áudio (Audio).

Para perguntas frequentes (FAQs) actualizadas, controladores e manuais de instruções, visite
www.trust.com/14693.

•
•

Instruções de segurança
Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
Não utilize este dispositivo num ambiente húmido. Limpe o dispositivo com um pano seco.

•

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/14693/ce.

•

Se possível, elimine o dispositivo num centro de reciclagem. Não elimine o dispositivo com o lixo
doméstico.
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Sem fios
•
Este dispositivo sem fio de classe 2 funciona a uma frequência de 2,4 GHz. Satisfaz os requisitos
essenciais e outras condições relevantes da Directiva RTTE 1999/5/CE e pode ser utilizado nos
seguintes países: todos os países da UE, assim como RU, TR, NO e HU. Não existem limitações
por canal para os países acima mencionados. Visite www.trust.com/14693 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 este
dispositivo for utilizado fora da EU, verifique se o produto cumpre as regras locais. Frequência:
2,4 ~ 2,4835 GHz. Largura de banda: aprox. 1 MHz, Potência: 20 mW.
•
Tenha cuidado quando utilizar este dispositivo sem fios se tiver um “pacemaker” ou estiver
dependente de outros aparelhos electrónicos sensíveis de suporte de vida, uma vez que este
produto transmite sinais de radiofrequência.
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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