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Извадка 
от Наръчника на потребителя на комплекта компютърна клавиатура и мишка  

TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET (13165) 
в частта му относно изискванията за безопасност и някои основни 

инструкции за работа 
 
1. Въведение 
Този наръчник е предназначен за ползвателите на TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS 
DESKSET. TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET има 19 мултимедийни бутона. 
Комплектът е безжичен и работи на честота 27 MHz. Каналът има 256 различни 
идентификационни кода.  
 
2. Безопасност 
Преди използване, прочетете внимателно следните указания: 

− TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET не изисква никакво специално техническо 
поддържане. За да почистите комплекта, използвайте леко навлажнена мека кърпа. 

− Не използвайте за почистването агресивни субстанции, например спирт. Това може да 
повреди материала. 

− Не потапяйте устройството в течност. Това може да бъде опасно и ще повреди 
устройството. Не използвайте това устройство близо до вода. 

− Не поправяйте сами устройството. 
− Понастоящем има голям брой безжични продукти (видео, аудио, спомагателни устройства, 

компютри и др.), които работят в същия честотен обхват, както устройството. Поради това 
е възможно работата на устройството да бъде затруднена от други безжични продукти. 
Това може да бъде избегнато като се обърне внимание на разстоянието между продуктите 
и, ако е възможно, чрез смяна на каналите. 

− Бъдете внимателни при използване на устройството, ако имате пейсмейкър или сте 
зависими от друго животоспасяващо чувствително електронно устройство. Този продукт 
излъчва радиосигнали! 

 
 
 

3. Одобряване 

CE  ! 
− Декларацията за съответствие на продукта, издадена от производителя, е достъпна на 

Интернет-страница www.trust.com/13165/ce,  
− Това устройство работи на честота 27 MHz. То е оценено за съответствие със 

съществените и другите изисквания на европейската Директива за радиосъоръжения и 
крайни далекосъобщителни устройства (R&TTT) 1999/5/ЕС и може да бъде използвано във 
всички страни-членки на Европейския съюз. Няма забрани и други ограничения за 
използването му в Европейския съюз. Възможни са ограничения за използване на това 
устройство извън Европейския съюз. Ако устройството се използва извън Европейския 
съюз, проверете дали то отговаря на местното законодателство. 

 Честота: 27.095 MHz, Ширина на лентата: 4.5 kHz, Мощност: 0.012 mW.  
 
 
Забележки:  
1. Устройство с такива характеристики може да се използва в Р. България. 
2. Декларацията за съответствие на продукта, издадена от вносителя “Комел Софт 
Мултимедия” ЕООД, може да бъде изтеглена от Интернет-страницата www.comelsoft.com. 
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4.3. Свързване към компютъра 
 Забележка: Уверете се, че компютърът е изключен. 

1. Включете зеления куплунг на приемника към гнездото PS/2 на компютъра за свързване на 
мишка. 

2. Включете виолетовия куплунг на приемника към гнездото PS/2 на компютъра за свързване 
на клавиатурата. 

 
4.4. Осъществяване на безжична връзка 

• Уверете се, че компютърът е включен. 
• Уверете се, че устройствата не са разположени на повече от 1 метър и че между тях не са 

разположени други обекти или метални повърхности, тъй като това ще влоши качеството 
на връзката. 

• Уверете се, че батериите са поставени и не са изтощени (виж т. 4.2) 
Приемникът има два различни на цвят индикатори (F, на фигура 1). Червеният индикатор е за 
клавиатурата, а зеленият – за мишката. 
1. Натиснете ID бутона (E, на фигура 1), разположен отгоре на приемника. Индикаторите ще 

започнат да мигат едновременно. 
2. Използвайте остър предмет за да натиснете кръглия ID бутон (V, на фигура 1) при дясното 

краче на клавиатурата. Червеният индикатор на приемника ще спре да мига, когато 
клавиатурата установи връзка с приемника. 

3. Натиснете кръглия ID бутон (G, на фигура 1) отдолу на мишката. Зеленият индикатор също 
ще спре да мига. Индикаторът ще остане да свети постоянно с оранжева светлина (поради 
комбинацията от от червено и зелено) 

Клавиатурата и мишката вече имат връзка с приемника. Те ще работят като стандартни 
клавиатура и мишка. Продължете с инсталирането на софтуера, ако искате да използвате 
допълнителните функции (виж т. 4.5). 
Забележка: Когато някой от индикаторите не светва, това означава, че мишката или 
клавиатурата не е свързана или не се е свързала правилно. 
1. Включете компютъра и стартирайте Windows-а. 
2. Приемникът автоматично ще бъде открит и инсталиран като стандартни PS/2 мишка и 

клавиатура. 
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6.1.4. ID канали 
Приемникът има 256 канала за осъществяване на връзка с клавиатурата и мишката. Ако 
забележите, че някой работи на един и същ канал с вас, просто направете нова връзка, 
следвайки процедурата, дадена в т. 4.4. 
 

6.1.5. Индикатор за батериите 
Клавиатурата има индикатор за батериите (T, на фигура 2). Той светва, ако натиснете клавиш, 
когато батериите са почти изтощени. Заменете батериите с такива от същия тип (две алкални 
батерии тип АА) 
Забележка: Батериите се изтощават за около 6 месеца при нормално използване и за около 
120 часа при непрекъснато използване. 


