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Este guia tem como finalidade ajudá-lo a 
configurar e usar seu equipamento 
C-Series.

O C-Series é fornecido com seu próprio 
suporte. O suporte pode ser aberto, de 
forma que o C-Series esteja na vertical, ou 
pode ser fechado, para usar o aparelho 
apoiado sobre a superfície plana de uma 
mesa ou escrivaninha. Se o C-Series for 
carregado com uma correia, o suporte 
deveria ser fechado.

Além disso, o C-Series é compatível com 
uma série de sistemas de montagem. Para 
poder instalar o suporte de montagem de 
sua preferência, será necessário remover o 
suporte fornecido. Consulte o manual de 
usuário do sistema de montagem para obter 
mais informações.

Instalação das baterias

Para verificar o nível de carga da bateria, 
pressione o botão "push" na parte de trás da 
bateria. (vide A) O LED verde indica a 
porcentagem de carga restante na bateria.

Observação: As baterias podem ser 
"trocadas a quente" uma pela outra e/ou 
substituídas por um jogo adicional de 
baterias do C-Series. Observe ainda que as 
baterias são fornecidas com meia carga.

Coloque o C-Series virado para baixo sobre 
uma superfície lisa. Introduza a bateria na 
parte de trás do aparelho. Os "pés" de 
borracha da bateria entram por último, 
situando-se na parte inferior do aparelho. 
Quando as baterias se encaixarem no lugar, 
você ouvirá um "clique". (vide B, C, D)

Para retirar as baterias, coloque o C-Series 
virado para baixo sobre uma superfície 
firme. Usando as duas mãos, remova os pés 
de borracha da bateria. Quando estiverem 
liberadas, você ouvirá um "clique". Levante a 
bateria e retire-a do aparelho.

Inicialização do 
C-Series

A

O suporte dobrável é fornecido com o aparelho C-Series.

        O suporte dobrável não deve ser usado com C15 ou CEye conectado.

Instalação das baterias e verificação do nível de carga.

Configuração: Passo a 
passo



Como ligar o C-Series
1. Monte a fonte de alimentação 
conectando o adaptador de corrente à 
fonte. (vide E) 
2. Coloque o fio de alimentação na 
parte inferior do C-Series e conecte-o.  
(vide F)

Observação: As baterias novas são 
fornecidas com meia carga. 

3. Pressione o botão no lado direito, em 
cima do C-Series, para ligá-lo. Em cada 
lado da tela, dois LEDs verdes piscarão 
rapidamente indicando que o aparelho está 
sendo inicializado.
4. Quando o aparelho for iniciado pela 
primeira vez, serão exibidas informações 
de segurança. Leia as informações e sigas as 
instruções dadas. 
 Por exemplo: Quando o aparelho for 
iniciado pela primeira vez, os altofalantes 
estarão desligados, já que são muito 
potentes e podem ser operados a um 
volume muito alto. Para ativar os 
altofalantes, é necessário ler e aceitar a 
declaração de isenção de responsabilidade.  

Configuração do método 
de acesso
O C-Series pode ser acessado de várias 
maneiras: por toque, por toque com 
teclado especial (keyguard), por chave ou 
por controle dos olhos. Para usar o teclado 
especial (keyguard) ou o controle de olhos, 
é necessário adquirir esses itens à parte. No 
Manual de Instruções, você encontrará 

Para programar a chave de forma que ela 
imite a ação de pressionar uma tecla, acesse 
C-Series Hardware Options > 
Switches e selecione Definir ação, no lado 
direito da tela.

Observação: Se a chave tiver sido 
configurada para imitar a ação de pressionar 
tecla, as configurações das teclas deverão 
ser idênticas às do detector do software de 
comunicação, caso a detecção seja o 
método de inserção. 

Ajuste da configuração
As configurações do volume, luz de fundo, 
licenças, sem fio e outras funcionalidades de 
hardware são ajustadas no menu Iniciar 
(do Windows) > Painel de Controle 
(vista Clássica) > C-Series Hardware 
Options ou clicando duas vezes no ícone 
de atalho do C-Series Hardware Options na 
área de trabalho. (vide G)

Selecione o item de menu no lado esquerdo 
do C-Series Hardware Options para fazer 
ajustes no hardware do aparelho. A caixa de 
diálogo contém descrições das 
funcionalidades. (vide H, na próxima página)

Configuração dos botões de 
acesso rápido
Os três botões na lateral do seu C-Series 
podem ser personalizados para executar 
uma série de ações. No menu C-Series 
Hardware Options > Buttons, selecione 
Set Action to the right of Button A (Definir 
ação à direita do Botão A).

instruções adicionais sobre a instalação 
desses itens.

Configuração do acesso por 
toque
Para acessar o C-Series pela tela sensível ao 
toque de modo ideal, calibre a tela. Para 
calibrar a tela sensível ao toque:
Abra o menu C-Series Hardware Options 
no atalho na área de trabalho. (vide G) 
Selecione Touch Screen (Tela sensível ao 
toque).
Clique em Calibrate (Calibrar). 
Depois, siga as instruções que aparecem na 
tela.

Configuração do Eye Control
Se seu aparelho C-Series for usado com 
controle de olhos, será necessário adquirir 
um CEye. O CEye é fornecido com um Guia 
de Inicialização específico para usar o CEye 
junto com o C-Series.

Configuração do sensor de 
chave
O C-Series possui duas portas disponíveis 
para o sensor de chaves. Conecte a chave na 
porta correspondente. Em caso de uso de 
uma única chave, conecte-a na porta 1.  
(vide F)

Para ativar a chave para ligar e desligar o 
C-Series, acesse C-Series Hardware 
Options > Switches e assinale as caixas de 
seleção correspondentes. (vide H, na 
próxima página)
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Como ligar o C-Series



HObservação: Nesse menu, é possível desativar a 
execução de ações pelo botão selecionando “No 
Action Selected” (Nenhuma ação selecionada). 
Opcionalmente, selecione as demais ações para ver 
quais são as funções possíveis para cada uma. Você 
encontrará descrições detalhadas de todas as ações 
no Manual do Usuário do C-Series.

Software de comunicação
O C-Series é fornecido com o software de 
comunicação pré-instalado, se essa opção tiver sido 
adquirida.

Se o software de comunicação não se abrir 
imediatamente: Clique duas vezes no atalho do 
software na área de trabalho do Windows. 
Opcionalmente, abra o software no menu Iniciar 
< Programas.
Para configurar o software de comunicação de 
forma que seja aberto automaticamente quando o 
C-Series iniciar: 

1. Na área de trabalho do Windows, abra o 
menu Iniciar.

2. Selecione Todos os programas

3. Clique com o botão direito do mouse em 
Iniciar 

4. Selecione Abrir

5. Arraste o atalho do software de 
comunicação da área de trabalho para a pasta 
Iniciar. (vide I)

Desligamento
Para desligar o C-Series, feche todos os programas. 
Na área de trabalho do Windows, abra o menu 
Iniciar e toque na seta na parte de baixo, à extrema 
direita. Selecione Desligar. (vide J)

Observação: Opcionalmente, um dos botões 
laterais ou a chave podem ser programados para o 
desligamento. 
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Ajuste das configurações da chave em C-Series Hardware Options.
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