KULLANICI KILAVUZU
Ürün bilgileri
A: Internet ve Gezinme Tuşları

B: Ortam Tuşları
Windows XP Media Center
sürümünü (MCE) başlat
Windows varsayılan
Mediaplayer’ı başlat

Sol Fare düğmesi
Sağ Fare düğmesi
Kaydırma Modu (3ncü Fare
düğmesi)

Sessiz

Tarayıcı geri

Sesi azalt

Tarayıcı ileri

Sesi yükselt

Tarayıcı durdur

Bir önceki kayıt izi

Sık kullanılanlar

Bir sonraki kayıt izi

Internet Tarayıcısını başlat

Durdur

E-posta programını başlat

Yürüt / Duraklat

Özel Tuşlar

MCE Önceki Ekran

Klavye Bağlan Düğmesi
Sayısal işlevleri etkinleştir. (Mavi
metin)

MCE Kanal Yukarı

Özel karakterleri gir

MCE Kanal Aşağı
MCE Tamam

C: USB Verici
D: Bağlan Düğmesi
Kurulum
1
Klavyenin alt tarafındaki pil bölmesini açın ve 4 adet pili yerleştirin.
2
USB Vericisini bilgisayara bağlayın ve otomatik kurulum tamamlanıncaya dek bekleyin.
3
USB Vericisinin üzerindeki bağlan düğmesine basın.
4
Klavye üzerindeki bağlan düğmesine basın.
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Not
•
•

•

•

•
•

Çokluortam ve Ofis tuşları
Çokluortam tuşları, XP Media Center Edition ve Windows Mediaplayer için tasarlanmıştır. Bununla birlikte,
tuşlar diğer “media player” yazılımı ile de çalışabilir.
Başlat tuşları, varsayılan Internet tarayıcısı, bilgisayarınıza kurulan E-posta programı ve Mediaplayer ile
çalışır.
Varsayılan programları yapılandırmak için: İzlenecek yol: Başlat (Start) Æ Denetim Masası (Control
Panel) Æ Program Ekle/Kaldır (Add/Remove Programs) Æ Program Erişim ve Varsayılanlarını Ayarla (Set
Program Access and Defaults)
Özel karakterler
Windows'unuzdaki klavye ülke yerleşim ayarları, Trust klavyenizin klavye yerleşimine uygun olmalıdır.
Trust klavyenizin yerleşimi, Kutu üzerindeki yapışkanlı etiket ile belirlenmiştir.
Klavye Yerleşimini Windows uygulamasında ayarlamak için: İzlenecek yol: Başlat (Start) Æ Denetim
Masası (Control Panel) Æ Bölge ve Dil Seçenekleri (Regional and Language Options) Æ Diller (Languages)
Æ Ayrıntılar (Details)
Alt Gr tuşu ile, Euro işareti gibi özel karakterlere erişim sağlanır. Her ülke için özel karakterlerle ilgili bilgi,
www.trust.com/keyboardlayout Internet adresinde bulunabilir.
Kablosuz performans
Maksimum Kablosuz çalışma erimi: 1,5 metre.
Aşağıdaki durumlarda kablosuz performansta düşüş yaşanabilir:
- Verici ve klavye arasında ya da yakınında metal nesneler var Æ Nesneleri kaldırın.
- Aygıtın yakınında başka kablosuz aygıtlar var Æ Aygıtları kaldırın ya da farklı iletişim
kimliği almak için, USB vericisini yeniden bağlayın.
- Piller boşalmış Æ Pilleri değiştirin.

•
•

Enerji
Kesintisiz kullanıldıklarında, piller yaklaşık olarak 4 saat enerji sağlar. 100 saat kesintisiz kullanım.
5 dakika kullanılmadığında klavye düşük enerji tüketim moduna geçer; bununla birlikte, herhangi bir
tuşa basıldığında derhal etkinleşir.
Ürünle birlikte verilen pilleri kesinlikle şarj etmeyin ve ateşe atmayın.
Pilleri elden çıkarırken yerel yönetmeliklere göre hareket edin.

•
•

Güvenlik tâlimatları
Aygıtı açmayın ya da kendiniz onarmaya kalkmayın.
Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.

•
•
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Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü ve talimat kılavuzları için, bkz: www.trust.com/14842. Yaygın
servis için, www.trust.com/register web sitesine kayıt yaptırın.

•

Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur.
Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14842/ce Internet adresinde bulabilirsiniz.

•

Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her
zamanki çöp kutularına atmayın.
Kablosuz
• Bu sınıf 1 kablosuz aygıt 2.4 GHz frekansında çalışmaktadır. R&TTE 1999/5/EC Yönergesi’nin temel
gerekliliklerini ve diğer koşullarını karşılamakta olup, aşağıdaki ülkelerde kullanılabilmektedir: tüm AB
ülkeleri ile RU, TR, NO ve HU. Yukarıdaki ülkelerde, her kanal için sınırlama yoktur. Bu aygıtın
kullanılmasına izin verilen ülkelerin güncelleştirilmiş listesi için, www.trust.com/14842 adresini ziyaret
edin.
• Bu aygıtın AB dışında kullanımı konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Bu aygıtın AB dışında kullanılması
hâlinde, aygıtın yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetleyin. Bant genişliği: yaklaşık 150
KHz, Güç: 0.3 mW.
• Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağlı olarak yaşıyorsanız,
kablosuz aygıtları kullanırken dikkatli olun; bu aygıt radyo sinyalleri iletmektedir.
Garanti ve telif hakkı
• Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, bkz:
www.trust.com/warranty.
• Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamâmen
çoğaltılamaz.
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