
 
JUHTMETA RAADIO-OPTILISE ÜHE KERIMISNUPUGA HIIRE KASUTUSJUHEND.  

MUDELID: RP648;RP649;RP650;RP680;RP1519;RP1535;CH1450;CH2200;RFW33;RFSOP35. 
 

    Tööks ettevalmistamine.  1. Lülitage arvuti välja. 2. Tõmmake hiire juhtmed pesast välja. 3. Ühendage hiire kaabel (roheline pistik)  
arvuti PS/2 pesaga. 4. Võimaluse korral paigutage vastuvõtuseade monitorist ja teistest  raadiotehnilistest seadmetest 8 tolli  (20 sm)  
kaugusel . 5. Paiguldage kaks AA patareid (akud AAA) juhtmeta hiire sisse. A. Eemaldage hiire allosas asuva patareide paigaldamise  
koha kaas, liigutades seda eemale. B. Pange patareid sisse nii, nagu on see näidatud joonistusel. Pange kaas kinni. 
 

TÄHELEPANU ! Laadija on ette nähtud AINULT akude laad imiseks. Patareide kasutamine on 
keelatud ja kutsub esile vastuvõtja-laadija riknemi se. 

 
   Optilise hiire patareide korrasoleku kontroll. Et kontrollida patareisid, vajutage parema hiire nupu ikoonil Taskbar real.  
Valige sealt „optilise raadiohiire staatuse kontroll“ ja seejärel ekraanile ilmub aken „optilise raadiohiire staatus“.  
Siin on näidatud ka patareide korrasolek. 
    Hiire tarkvara paigutamine. Enne seda kui Te saate kasutada hiire lisafunktsioone, peab installeerima draiveri.  
See on Teie installeerimisdisketil, mida saate komplektis koos hiirega.   
Windows 98/Me/2000/XP paigutamine.   
1.Paigutage installeerimisdiskett arvutisse. 2.Vajutage Start, siis Run nupu. 3.Run dialoogiaknas trükkige A:\setup,  
kus A on Teie disketti nimetus. 4.Vajutage OK ja täitke juhendid Teie ekraanil installeerimise lõpetamiseks. 
   Sageduskanali valimine.  Juhtmeta hiir töötavad kahel sageduskanalil.  
Et vältida kahe kõrvaltöötava optilise hiire tööhäireid, iga hiire jaoks peab valima oma sageduskanali.  
Hiire sageduskanali muutmiseks: paigutage sageduskanal vastuvõtuseadmes 1 või 2. Paigutage sageduskanal 1või 2 hiirel. 
  Juhtmeta raadiohiire identifitseerimiskood. Iga hiir omab unikaalset identifitseerimiskoodi. See on tehtud selleks,  
et vältida teiste juhtmeta hiirtega omavahelisi häireid. Seda funktsiooni saab ka välja lülitada, see võimaldab teiste juhtmeta  
seadmete tööd teie arvutiga. 
  Juhtmeta hiirele identifitseerimiskoodi määramine. Peale draiveri installeerimise lõpetamist Teie arvuti teostab alglaadimise  
ja ilmub juhtmeta hiire aken: identifitseerimiskoodi määramine. Laadimiseks liigutage juhtmeta hiirt mõni sekund, siis vajutage klahv 
„Identifitseerimine“. Hiire ainuke identifitseerimiskood on leitud, teine sisestamisseade Teie arvutiga töötada ei saa.  
Välja: vajutage Exit, kui 3 meetri kaugusel puuduvad teised raadio-sagedusega sisestamisseadmed või kui Te tahate,  
et ka teised raadiosagedusega sisestamisseadmed saaksid töötada Teie arvutiga. 
  Juhtmeta hiire identifitseerimiskoodi muutmine. Te saate kasutada uut juhtmeta hiirt Teie arvutiga raadiovastuvõtja muutmata,  
peate muutma vaid identifitseerimiskoodi. Tegutsege järgmiselt : 1. Dialoogakna „Juhtmeta hiire identifitseerimiskood“  
väljakutseks valige järgmiste klahvide kombinatsioonid: Shift+Alt+F11 või Shift+Alt+F12.   
2. Sisestamiseks liigutage hiirt mõni sekund, siis vajutage „Identifitseerimine“ nupu.   
3. On määratud uus identifitseerimiskood, hiire dialoogaken sulgeb.  
4. Vajutage Exit „Juhtmeta hiire identifitseerimiskood“ akna sulgemiseks. 
iWheelWorks tarkvara kasutamine. iWheelWorks tarkvara paigutamiseks Te saate kasutada kerimisrulli  
Windowsi 95/98/Me/2000NT/XP sees. Kerimisrulli sisse on ehitatud nupp, mille Te saate seada vastavalt oma soovile. (joon.9) 
 
   - Valiku nupp      kerimisnupu-rulli seadmine – Кнопки Kerimisrulli seadmine – Ролик        
   
Dokumentide kerimine ja suurendamine/vähendamine hiire abil. 
Ülesanne  mis see on?                      Kuidas s eda teha?                                                                . 
Kerimisrull (Wheel Scroll)  Kasutage see rull üles/alla kerimiseks.     Ülesse kerimiseks liigutage rull ette, alla kerimiseks tahapoole       .              
Mastaabi määramine    Selle funktsiooni kasutage dokumenDI          Microsoft Office 97/2000 lisas vajutage ja hoidke klahv Ctrl, dokumendi 
määramine Zoom          suurendamiseks/vähendamiseks lisas.          mõõtmete suurendamiseks kerige rull ette, vähendamiseks – tahapoole    .                                                                         
Autokerimine      Kasutage autokerimist kokkusobivates lisades           Seadke autokerimis hiire nupule, kui see ei ole varem seatud. 
AutoScroll      Windows 95/98/Me/2000/NT/XP ja Microsoft              Selleks paiguldage kursor lisas, vajutage hiire nupu. Ilmub 
      Office 97/2000 pikkade tekstide kerimiseks.                autokerimise märk. Liigutage hiir kerimissuunas. Autokerimise 
      Autokerimine võimaldab Teil automaatselt                  kiirus sõltub märgu ja kursori vahe pikkusest.  Autokerimise 
                  kerida dokumenti ilma   pidevat hiire liigutamist.          katkestamiseks vajutage vabalt ükskõik mis hiire nupu.           .    
                                                          
   Hiire parameetrite paigutamine. „Hiire parameetrid“ aknas Te saate ise valida klahvide,kerimisrulli ja kursori liikumise parameetrid.  
Et avada seda akent, vajutage kaks korda alltööpaneeli ikoonil. „Hiire parameetrid“ aknal on kuus alltoodud allaakent. 
  Nupud.  Nuppude funktsioonid: valige igale nupule Teile vajalikud funktsioonid.  
Kahekordse vajutamise kiirus: kahekordse vajutamise korral kiirus suureneb.   
Nupu modifitseerimine: modifitseerige nupud hiirt vasaku ja parema käega kasutamiseks.  
Vaikimisi funktsioonid klahvidele 1 ja 2 säilivad. 
  Osutid . Siin Te saate muuta pilkuva kursori kuju. Vajutage allnoolele skeemi scheme all ja valige kuju omal soovil.  
Iga skeemi viided on esitatud allaknas. Te saate moodustada ka oma skeemi klahvi Save as abil.  
   Liikumine.  „Kursori liikumise kiirus“:  Te saate reguleerida kursori liikumise kiirust ekraanil. „Siduda nupuga“:  automaatseks 
kursori liikumiseks uue dialoogakna märgatud nupu juurde.  „Sonar“:  kui Te vajutate ja lasete lahti Ctrl klahvi, siis näete kursori 
asumiskohta.  „Kursori jälg“:  see on kasulik vedelakristallmonitori kasutamisel, kui kursorit on  ekraanil raske näha.   
  Seadmised. Käskude nimekirjas on ette toodud käsud, mida Te võite määrata NetJump ja LuckyJump paneelidele.  
NetJump  (ülemine paneel): ühendab saitivaatamiskäske. Kui Te soovite käsku muuta, valige nimekirjast uus käsk ja vajutage  
muudetava paneeli ikoonil.  
LuckyJump (alumin paneel):  siin on ette toodud universaalsed käsud. Et käsku muuta, valige nimekirjast uus käsk ja vajutage  
muudetaba paneeli ikoonil. Kerimisnupp:  akna sees Te saate muuta rulli kerimise suunda, muuta kerimise kiirust.   
Net Jump käskude täitmine . Net Jump ühendab programme, mida tavaliselt kasutatakse saitide vaatamiseks, ühte mugava paneeli.  
Net Jump kasutamiseks avage „Hiire parameetrid“ aken ja valige alaaken „Nupud“. Valige Net Jump avanenud nupumenüüst. 
Vajutage OK ja sulgege „Hiire parameetrid“ aken.  
Kasutamiseks vajutage tähistatud nupule, et avada Net Jump paneel ja täita käsku (vt.„Seadmised“).  
Lucky Jump käskude täitmine . Lucky Jump ühendab programme, mida tavaliselt kasutatakse Windows ümbritse-vale ühte peneeli 
mugandamiseks. Lucki Jump kasutamiseks avage aken „Hiire parameetrid“ ja valige alaaken „Nupud“. Ilmunud menüüst valige Lucky  
Jump. Vajutage OK ja sulgege aken. Siis vajutage tähistatud nupule, et paneelid avada ja käsku täita.       
                                            Määletoja : Raitorson AS Tallinn, t . 6405475 


