
Logitechi, Labtec, Keytronic hiirte, klaviatuuride ja 
klaviatuurikomplektide installatsioonijuhised. 
 
Seadmete täisfunktsionaalsus on tagatud, kui Teie arvutisüsteem vastab järgmistele 
nõuetele: 
PC platvorm: 

• Operatsioonisüsteem Microsoft Windows 98/NT 4.0/2000/Me/XP 
• Vaba USB või PS/2 liides klaviatuuri ning vaba PS/2 liides hiire jaoks 
• Windows 98 või uuem operatsioonisüsteem USB liidese kasutamise jaoks 

MacIntosh platvorm: 
• Mac OS X 
• Vaba USB liides 

Lisaks CD/DVD seade, et installeerida kaasasolevat lisatarkvara. 
 
Hiirte installeerimisjuhend 
Hiired on vaikimisi arvutile äratuntavad nagu tavalised osutusseadmed (pointing device), mistõttu ilma 
spetsiaalseid draivereid installeerimata peaks hiir töötama baasfunktsioonidega (3 nuppu ja rulliku tugi). Sellisel 
juhul pole ka vajadust läbi teha alljärgnevalt kirjeldatud installatsiooniprotsessi.  Hiirte ja teiste osutusseadmete 
lisafunktsioonid rakendatakse tööle peale spetsiifilise tarkvara installeerimist (kaasas müügipakendis) ja 
vastavuses seadmega. 
 
Logitechi, Labtec, Keytronic hiire draiverite häälestus operatsioonisüsteemis Microsoft Windows 98 

1. Kliki "Start" nuppu Windows 98 Desktopil.  
2. Vali "Settings," siis "Control Panel."  
3. Control Panel-ilt vali topeltklikiga ikoon System.  
4. Vali  Device Manageri leht. 
5. Topeltklikk ikoonil Mouse.  
6. Topeltklikk ikoonil Mouse Type.  
7. Kliki aktiivseks Driver leht.  
8. Kliki Update Driver nupul.  
9. Kastis "Update Device Driver Wizard" kliki „Next“ nupul. 
10. Kui ekraanile ilmub küsimus "What do you want Windows to do?", siis aktiveeri teksti: "Display a list of all the 

drivers in a specific location, so you can select the driver you want." 
11. Kliki „next“ nupul.  
12. Kliki valiknupul järgmise teksti kõrval "Show all Hardware."  
13. "Manufacturers" valiku all vali "Logitech."  
14. "Models" valikust vali sobiv mudel, mis on ka arvutiga ühendatud.  
15. Kliki „next“ nupul ja siis veelkord „Next“ nupul. 
16. Sisesta arvutisse diskett või CD plaat, mida Windows nõuab (juhul kui nõuab) ning mis seadmel kaasas.  
17. Kliki „Finish“ nupul.  
18. Windows 98 võib nõuda, et arvutile tehtaks Restart. Restardiks kliki "Yes" nupul. 

Hiire draiverite häälestus operatsioonisüsteemis Microsoft Windows ME 

1. Kliki "Start" nuppu Windows Desktopil.  
2. Vali "Settings," siis "Control Panel."  
3. Control Panel-ilt vali topeltklikiga ikoon System.  
4. Vali  Device Manageri leht. 
5. Topeltklikk ikoonil Mouse.  
6. Topeltklikk ikoonil Mouse Type.  
7. Kliki aktiivseks Driver leht.  
8. Kliki Update Driver nupul.  
9. Kastis "Update Device Driver Wizard" aktiveeri tekst: "Specify the location of the driver (Advanced)" 
10. Kliki „next“ nupul.  
11. Järgmisest "Update Device Driver Wizard" kastis aktiveeri tekst: "Display a list of all the drivers in a specific 

location, so you can select the driver you want." 
12. Kliki „next“ nupul.  
13. Kliki valiknupul järgmise teksti kõrval "Show all Hardware."  
14. "Manufacturers" valiku all vali "Logitech."  
15. "Models" valikust vali sobiv mudel, mis on ka arvutiga ühendatud.  



16. Kliki „next“ nupul. Kui ekraanile ilmub tekst "Update Driver Warning", siis kliki „Yes“ nuppu.  
17. Kastis "Update Device Driver Wizard" kliki „Next“ nuppu.  
18. Sisesta arvutisse diskett või CD plaat, mida Windows nõuab (juhul kui nõuab) ning mis seadmel kaasas.  
19. Kliki „Finish“ nupul.  
20. Windows võib nõuda, et arvutile tehtaks Restart. Juhul kui see nii on, siis kliki restardiks  "Yes" nupul. 

 Hiire draiverite häälestus operatsioonisüsteemis Microsoft Windows 2000 

1. Kliki "Start," "Settings," ja siis "Control Panel."  
2. Topeltklikk ikoonil System.  
3. Aktiveeri  Hardware leht ning sealt vali Device Manager.  
4. Topeltklikk ikoonil Mouse.  
5. Topeltklikk ikoonil Mouse Type.  
6. Aktiveeri Driver leht ja vali sealt Update Driver nupp.  
7. Aknast "Update Device Driver Wizard" kliki "Next."  
8. Aktiveeri tekst: "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver."  
9. Kliki "Next".  
10. Aktiveeri tekst: "Show all hardware of this device call."  
11. "Manufacturers" valikust vali "Logitech."  
12. "Models" valikust vali sobiv mudel (PS/2, Serial või USB), mis vastab arvuti külge ühendatud tootele.  
13. Kliki "Next". Kui ilmub aken "Update Driver Warning", kliki Yes.  
14. Kliki "Next" ja Windows asub kopeerima hiire draivereid süsteemi. 
15. Kliki "Finish" ja siis "Close".  
16. Windows võib nüüd nõuda süsteemi Restarti, et soovitud muutused süsteemis aktiveeritaks – kliki Yes. 

 Hiire draiverite häälestus operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP 

1. Kliki "Start," "Settings," ja siis "Control Panel."  
2. Kliki "Printers and other hardware."  
3. "See Also," all kliki "System."  
4. Aktiveeri Hardware leht ja ava Device Manager.  
5. Topeltklikk "Mice and other pointing devices"  
6. Topeltklikk ikoonil Mouse Type.  
7. Aktiveeri Driver leht ning kliki "Update Driver" nupul.  
8. Aktiveeri tekst "Install from a list or specific location," ja vali "Next".  
9. Aktiveeri tekst "Don't search. I will choose the driver to install," ja vali taas "Next".  
10. Kui Model valikus ei näita Logitechi, siis eemalda valik "Show compatible hardware" eest märgistus.  
11. "Manufacturers" valikus vali "Logitech."  
12. "Models"  valikus vali sobiv mudel (PS/2, Serial või USB), mis vastab arvuti külge ühendatud tootele.  
13. Kliki "Next" ja Windows XP peaks nüüd kopeerima vajalikud failid süsteemi. Windows XP võib nõuda sellisel 

juhul ka Windows XP installatsiooni CD-d.  
14. Kliki Finished nuppu. 
15. Windows võib nüüd nõuda süsteemi Restarti, et soovitud muutused süsteemis aktiveeritaks – kliki Yes. 

MÄRKUS:  Kui kasutate Classic stiilis Start Menu, siis alustage installatsiooniprotsessi järgnevalt Device Manager 
avamiseks – hiljem jätkake punktidega eelnevast juhisest. 

1. Parema hiireklahviga kliki ikoonil "My Computer" ja vali "Properties."  
2. Aktiveeri Hardware leht ja sealt valige Device Manager.  
3. Jätkake punktist 5 vahetult eelmisest juhisest. 

Logitechi, Labtec, Keytronic  klaviatuuride installeerimisjuhend 
 
Klaviatuurid on vaikimisi arvutile äratuntavad nagu tavalised klaviatuurid, mistõttu ilma spetsiaalseid draivereid 
installeerimata peaksid need  töötama kui standardsed  101/102 klahviga klaviatuurid ning kui neist 
funktsioonidest piisab, siis pole ka vajadust läbi eraldi installatsiooniprotsessi. Klaviatuuride tootjakesksed 
lisafunktsioonid rakendatakse tööle peale spetsiifilise tarkvara installeerimist (kaasas müügipakendis) ja 
vastavuses seadmega. 
Kuna klaviatuuride draiverite installatsioon on sarnane hiirte draiverite installatsiooniga, siis võib ülaltrükitud 
juhendid kohandada ka klaviatuuride jaoks valides Device Manager-is „Mice and other pointing devices“ või 
„Mouse“ asemel „Keyboard“ ning siis edasi toimides sama loogika järgi. 
 
 



JUHTMETA SEADMED 
 
Logitechi, Labtec, keytronic juhtmeta hiired, klaviatuurid ja klaviatuurikomplektid on 
valmistatud kooskõlas Euroopa Liidus juhtmeta seadmetel kehtivate normidega ning on 
vastavuses põhinõuete ja teiste oluliste tingimustega direktiivis 1999/5/EC. (vajadusel tagab 
sertifikaadi olemasolu tõendamise maaletooja) 
Antud seadmed on ettenähtud kasutamiseks Eesti Vabariigis. 
 
 
SÜNKRONISEERIMISPROTSESS KÕIKIDE Logitech, Labtec, K eytronic JUHTMETA SEADMETE 
JAOKS. 

Riistvara installeerimine  
Sünkroniseerimise edukaks toimimiseks peab seade olema korrektselt ühendatud vastavasse liidesesse (ehk siis 
USB ja/või PS/2 liides(t)esse). Kui Te kasutate seadme ühendamiseks arvutisüsteemiga adapterit, siis kasutage 
alati originaaltoodet, sest kolmandate tootjate adapterite puhul ei saa tootjad garanteerida töökindlust 

Seadme töösagedus 

Keytronic, Labtec, Logitech traadita seadmed töötavad sagedusvahemikus  27Mhz kuni 2,4 Ghz 

Seadme toiteallika paigaldus 
Paigalda komplektis sisalduvad toiteallikad (patareid) vastavalt juhistele, mis on ära toodud toiteallikate pesas. 
Kasutage alati sama tüüpi toiteallikaid, mis seadmega kaasas. 

Seadme sünkroniseerimine 
Tee kindlaks, et vastuvõtja on korrektselt ühendatud arvutisüsteemi külge. Parimaks toimimiseks aseta 
vastuvõtja vähemalt 20cm eemale teistest elektrilistest seadmetest – nagu näiteks arvuti, monitor või väline 
andmekandja. 

Tee kindlaks, et toiteallikad (patareid või akud) on korrektselt paigaldatud. 

Klaviatuuri sünkroniseerimiseks vajutage kõigepealt vastuvõtjal „connect“ nuppu ning seejärel vajutage 
„connect“ nuppu klaviatuuril (asub mõnedel mudelitel klaviatuuri paremal küljel, mõnedel mudelitel klaviatuuri 
põhjal). Niipea kui olete vajutanud „connect“ nuppu klaviatuuril, testige klaviatuuri funktsioneerimist. 

Hiire sünkroniseerimiseks vajutage esmalt „connect“ nuppu vastuvõtjal ning siis sama nuppu ka hiirel (asub hiire 
alusküljel). Kui hiire „connect“ nupp on väga väike, siis võib vaja minna teravat eset. Niipea kui olete vajutanud 
„connect“ nuppu hiirel, testige seadme funktsioneerimist.  

 

 

 
 
 
 


