
Απαραίτητες ιδιότητες συστήματος:
- IBM-συμβατός Η/Υ
- Υπολογιστής με στάνταρ θύρα PS/2 ή USB
- Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000 / ME / XP

Εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού:
Μοντέλο PS/2 (Windows 95/98/NT/ME/2000/XP):
1. Σβήστε τον υπολογιστή σας και συνδέστε το βύσμα PS/2 του ποντικιού με την  
 αντίστοιχη θύρα PS/2 στον Η/Υ.
2. Ενεργοποιήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
 
Μοντέλο USB (Windows 98SE/2000/ME/XP):
Συνδέστε το βύσμα USB του ποντικιού στη θύρα USB του υπολογιστή σας ή
σε ένα κόμβο USB.

Εγκατάσταση λογισμικού:
Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε με την εγκατάσταση του νέου προγράμματος, 
απεγκαταστήστε ή αφαιρέστε το πρόγραμμα οδήγησης ποντικιού που είχατε ως τώρα!
1.) Βάλτε το συνημμένο δίσκο CD μέσα στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.
2.) Κάντε κλικ στο Έναρξη -> Εκτέλεση από την επιφάνεια Windows®-Desktop.  
 Πληκτρολογήστε „x:/Setup.exe“. 
 Το σύμβολο „x“ υποδηλώνει το γράμμα της μονάδα CD σας. Στη συνέχεια   
 ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μετά την εγκατάσταση ίσως να είναι απαραίτητο να κάνετε μια καινούργια έναρξη, 
για να μπορέσει να λειτουργήσει το λογισμικό.

Προσοχή:
Κατά την εγκατάσταση στα Windows XP μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά 
με την εντόπιση ενός προγράμματος οδήγησης χωρίς λογότυπο. Η λειτουργία του 
ποντικιού ή του λογισμικού δεν παρενοχλείται από αυτό. Συνεχίσετε την εγκατάσταση.

Χειρισμός του λογισμικού:
Μέσω του συνημμένου λογισμικού μπορείτε να εκχωρήσετε στο 3ο πλήκτρο-ροδάκι 
διάφορες λειτουργίες. Το λογισμικό φορτώνεται αυτόματα με την έναρξη των 
Windows. Για να κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του 
ποντικιού στη γραμμή εργασιών. 

Λειτουργίες του πλήκτρου-ροδάκι (μπουτόν)
Λειτουργία κύλισης γενικής χρήσης
Μετακινήστε το ποντίκι για να ανακυλίσετε τη σελίδα που διαβάζετε. Η ταχύτητα 
κύλισης δεν εξαρτάται από την ταχύτητα της κίνησης του ποντικιού.

Μεταβολή εστίασης
Μεγεθύνει την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο δείκτης του ποντικιού. 
Πληκτρολογήστε μια τιμή ανάμεσα σε 2X2 και 64X48 στην επιλογή „Zoomed Size“ για 
να ρυθμίσετε το μέγεθος της περιοχής. Καθορίστε στην επιλογή „Zoom Factor“ το 
βαθμό μεγέθυνσης (από 2 μέχρι 8)

ø  Ποντίκι φορητού υπολογιστή „RM 200”                   98057282/98057283/98057284GR




