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Gebruikershandleiding
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Auteursrecht

Inhoudsopgave

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig
deel van deze handleiding te reproduceren of over te dragen, in welke vorm of op welke manier
dan ook, elektronisch of mechanisch, als fotokopie of opname, in informatie-opslag- en
zoeksystemen, anders dan voor persoonlijk gebruik van de koper.
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Niet-aansprakelijkheid
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle expliciete of impliciete garanties,
inclusief maar niet beperkt tot garanties voor de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een
bepaald doel, met betrekking tot de software, de bijgesloten produkthandleiding(en) en
geschreven materiaal, en alle andere bijgesloten hardware. De fabrikant behoudt zich het recht
voor om zijn produkt te allen tijde te herzien of verbeteren zonder enige vorm van kennisgeving
aan derden van deze herzieningen of verbeteringen.
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De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige voortvloeiende of toevallige
schade, inclusief welk zakelijke verlies of welke commerciële schade dan ook die het gevolg zijn
van het gebruik van zijn produkt.
* Alle bedrijfs- of produktnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de
respectieve eigenaars.
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Inleiding

Compatibiliteit

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de joystick Trust Predator, die de meest geavanceerde
software van computerspellen voor pc ondersteunt. Deze handleiding is bedoeld als hulp bij het
installeren en gebruiken van de Trust Predator.

Hardware:
•

Personal computers die voorzien zijn van een joystick-poort.

In hoofdstuk 1 wordt uitgelegd hoe u de hardware en software van de joystick kunt installeren.

Opmerking
Joystick-poorten zijn te vinden op game-kaarten en op uitgebreide geluidskaarten.

In hoofdstuk 2 worden oplossingen voor problemen gegeven.

Software:

Eigenschappen en extra's
•

Geschikt voor personal computers

•

De Trust Predator is op verschillende punten zeer ergonomisch vormgegeven, zodat het de
meest comfortabele joystick is die er bestaat.

•

De voet van de joystick is zo ontworpen dat hij gemakkelijk in de hand ligt wanneer u hem bij
het spelen in de hand wilt houden.

•

Door de zware metalen voet blijft de Trust Predator op elk oppervlak stevig op zijn plaats.

•

Door goed reagerende vuurknoppen met turbofunctie bent u nu in staat elk spel te winnen.

•

De twee meter lange kabel biedt volledige bewegingsvrijheid.

•

Een 15-pins connector van hoge kwaliteit.

•

Een 4-weg HAT-schakelaar voor het gebruik in vluchtsimulatiespellen.
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•

Alle voor pc's ontworpen software waarbij het gebruik van een joystick mogelijk is.

Opmerking
Niet alle software voor vluchtsimulaties ondersteunt de Trust Predator HAT-schakelaarfunctie. De Trust Predator is
een geavanceerde joystick met 3 assen. De spelpook bestuurt de X-as (op en neer) en de Y-as (links en rechts) van
"joystick 1". De HAT-schakelaar bestuurt de "y-as" van "joystick 2", als uw software het gebruik van een tweede
joystick ondersteunt. Als in de handleiding van uw vluchtsimulatie-software het gebruik van een HAT-schakelaar
als optie wordt geboden, zal de Trust Predator de functies van beide joysticks kunnen uitvoeren.
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Hoofdstuk 1 - Installatie van de Trust Predator

1.3

1.1

1. Zet de computer uit voordat u de joystick op de computer aansluit, anders herkent de
computer hem misschien niet.

Wanneer u één joystick gebruikt

1. Schakel uw computer uit.
2. Verbind de connector van de Trust Predator met de 15-pins joystick-poort van uw game-kaart
of uitgebreide geluidskaart. De Trust Predator kan zowel op joystick-poort A als B
aangesloten worden.
3. Zet de computer aan en start de software op.
4. Selecteer in het optiemenu "Joystick with HAT switch" of "Joystick".
1.2

Wanneer u twee joysticks met een Y-connector gebruikt

1. Schakel uw computer uit.
2. Verbind de Trust Predator met een van de joystick-ingangen van de Y-connector.
3. Verbind de tweede joystick met de andere joystick-ingang van de Y-connector.
4. Sluit de Y-connector aan op de 15-pins joystick-poort.

De joystick centreren

2. Voordat u de joystick op de computer aansluit, dient u zich ervan te vergewissen dat u niet
meer dan één game-poort (15-pins vrouwelijk connector) of één game-kaart met verschillende
game-poorten hebt, want anders kan uw joystick niet naar behoren functioneren. Indien u nog
andere game-poorten hebt, blokkeer die dan. Hoe het blokkeren in zijn werk gaat, kunt u
vinden in de computerhandleiding. Raadpleeg anders de fabrikant van de computer.
3. Anders dan bij andere aanwijsapparatuur, heeft de Trust Predator geen besturingssoftware
nodig. Als uw game-poort goed werkt, moet uw joystick het automatisch doen zodra u hem
aansluit.
4. Alvorens het spel op te starten, moet u de kalibratiewieltjes aan de onderkant van de joystick
in het midden zetten. Deze regelaars zorgen voor de afstelling van de horizonale (X) en de
verticale (Y) posities.
5. Bij sommige spellen moet u aangeven dat u de joystick gebruikt, en sommige spellen hebben
een optie voor het centreren van de joystick. Volg voor deze installatie- en
configuratieprocedures de instructies in de handleiding van het spel. Als het object dat u wilt
besturen een richting op beweegt terwijl de joystick in het midden staat, stel dan de "X"- of de
"Y"-kalibratiewieltjes in de tegenovergestelde richting in, totdat u de beste afstelling
gevonden hebt.

5. Zet de computer aan en start de software op.
6. Selecteer in het optiemenu "2 Joysticks".

1.4

Actieknoppen

De joystick heeft vier onafhankelijke actieknoppen. Welke functie elke vuurknop precies heeft, is
afhankelijk van uw software. Raadpleeg uw software-handleiding voor een beschijving van elke
vuurknop. Sommige programma's maken slechts gebruik van één of twee vuurknoppen.
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Chapter 2 - Problemen oplossen
2.1

Problemen en oplossingen

2.2

Schoonmaken

1. Stof op de Trust Predator kunt u verwijderen met een droge, zachte doek.
2. Voor het schoonmaken van de Trust Predator kunt u een doek bevochtigen met schoon water.

2.1.1 Uw joystick reageert niet
1. Zorg ervoor dat er slechts één game-poort in gebruik is.

3. De Trust Predator mag nooit in water of een andere vloeistof worden gedompeld.

2. Als u een geluidskaart met een joystick-interface hebt, blokkeer deze dan en maak gebruik
van de connector die al op de pc zit.
3. Kijk of er instructies in de handleiding van de geluidskaart staan.
4. Controleer of de Y-connector wel werkt.
5. Als u bij de Trust Predator een Y-connector gebruikt, maak deze dan los en sluit de joystick
rechtstreeks op de game-poort aan.
6. Wijzig het I/O-addres van de kaart die de game-kaart tegenwerkt, of verwijder deze kaart.
2.1.2 De joystick-cursor blijft niet in het midden staan of beweegt niet in een bepaalde richting
1. Zorg ervoor dat u de Trust Predator hebt gekalibreerd voor het spel dat u gebruikt.
2. Zorg ervoor dat de kalibratiewieltjes aan de onderkant van de joystick in het midden staan.
3. Controleer of u met uw systeem een andere joystick hebt gebruikt voordat u de Trust Predator
ging gebruiken. Mogelijk moet uw spel dan opnieuw gekalibreerd worden.
2.1.3 De knop werkt in het ene programma wel en in het andere niet
1. Elke keer dat u van spel verandert, kunnen de functies van de knoppen van de Trust Predator
meeveranderen.
2. Raadpleeg de handleiding van het spel om te weten hoe de functies toegekend kunnen
worden.
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