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Hartelijk Dank
Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u
veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding voor gebruik
aandachtig door te nemen.

Registratie
Registreer nu uw aankoop op de Trust Internet site (www.trust.com) en maak kans op
schitterende prijzen. Bovendien kunt u hier terecht voor dealeradressen, uitgebreide
productinformatie, FAQ’s (Frequently Asked Questions).

Auteursrecht
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 informatieopslag- en zoeksystemen, anders dan voor persoonlijk gebruik
van de koper.

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
product-handleiding(en) en geschreven materiaal, en alle andere bijgesloten hardware.
De fabrikant behoudt zich het recht voor om zijn product te allen tijde te herzien of
verbeteren zonder enige vorm van kennisgeving aan derden van deze herzieningen of
verbeteringen.
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 product.
Alle bedrijfs- of productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van de respectieve eigenaars.
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1. Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Dual Shock Rally Master.
Technische voorkennis is niet nodig voor installatie en gebruik van dit product.
De Dual Shock Rally Master is een stuurwiel met Vibration Feedback (trilling). Racespellen worden realistischer door de vibratie die u voelt tijdens het racen.
Als u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft, kunt u contact
opnemen met één van de Trust service centers. U kunt de gegevens van het
voor u dichtstbijzijnde service center achterin deze handleiding vinden.
Bovendien kunt u ook op de Trust website (www.trust.com) terecht voor
support, uitgebreide productinformatie en FAQ’s (Frequently Asked Questions).

1.1

Inhoud van de verpakking

Controleer voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt de inhoud van de verpakking.
Daarin moet u aantreffen:
•

Stuurwiel

•

Voet

•

Plastic pennen voor bevestiging voet (4 stuks)

•

Deze gebruikershandleiding

Mocht er iets ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw dealer.

1.2

Minimum systeemeisen

•

Sony PlayStation

•

Vrije spelpoort

•

TV toestel

2. Veiligheid
1.

Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving.

2.

Steek nooit voorwerpen in de sleuven aan de buitenzijde van het apparaat.

3.

Probeer dit apparaat niet zelf te repareren.

4.

Onder de volgende omstandigheden haalt de stekker uit het stopcontact en laat u
het apparaat repareren door gekwalificeerd personeel:
a) het snoer of de stekker is beschadigd of versleten;
b) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
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c) het apparaat is gevallen en/of de behuizing is beschadigd;
5.

Sluit geen apparatuur aan of koppel deze niet los als de computer nog is
ingeschakeld. Dit kan beschadiging van de apparatuur tot gevolg hebben.

6.

Plaats het apparaat zo dat de kabels niet beschadigd kunnen raken.

3. Het stuur monteren en aansluiten

Figuur 1: De onderdelen van het stuur
Volg onderstaande aanwijzingen op voor het monteren en aansluiten van het stuur:
1.

Bevestig de voet aan het stuur en vergrendel deze door de 4 bijgeleverde plastic
pennen (A) in de lipjes (B) aan de onderzijde van de voet te drukken. Zie figuur 1.

2.

Schakel uw PlayStation uit.

3.

Sluit de aansluitplug (C) van het stuur aan op een vrije spelpoort van uw
PlayStation.

4.

Zet het stuur op een stoel en ga op de voet van het stuur zitten.

5.

Schakel uw PlayStation in.

6.

Druk op de MODE knop (F) om de door u gewenste vibratiemodus te selecteren.
Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie.

7.

Start het spel.

Let op:

Speel niet met het stuur tijdens het opstarten van uw PlayStation. Het
stuur wordt automatisch gekalibreerd tijdens het opstarten.

Let op:

Sluit het stuur niet aan als uw PlayStation nog aan staat. Het systeem kan
hierdoor beschadigd raken.

De Dual Shock Rally Master is nu klaar voor gebruik. Zie hoofdstuk 4 voor de
bediening van het stuur.
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4. Bediening van het stuur

Figuur 2: Bediening van het stuur
De Dual Shock Rally Master heeft 3 verschillende modes voor de ondersteuning van
de diverse race-spellen:
1.

Dual Shock Digital Mode: dit is de standaard modus tijdens het opstarten.

2.

Dual Shock Analog Mode: nieuwste standaard met analoge besturing en
vibratie.

3.

NEGCON Mode: deze modus is speciaal ontwikkeld voor race-sturen.

Druk op de MODE knop (F) om de gewenste modus te selecteren. Bij iedere modus
gaan twee LEDs van dezelfde kleur even branden (ongeveer 2 seconden).

Let op:
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Controleer de handleiding van het spel welke modus wordt ondersteund.
Het stuur kan onjuist functioneren bij een verkeerd geselecteerde modus.

Dual Shock Rally Master

Knop

Omschrijving
DS-Digital Mode

DS-Analog Mode

NEGCON Mode

A

Rechts

Rechts

Rechts

B

Omhoog

Omhoog

Omhoog

C

Links

Links

Links

D

Omlaag

Omlaag

Omlaag

E

Rem /

Rem /

II

F

MODE knop voor selecteren vibratiemodus. U kunt onderstaande modes
selecteren:
1.

Dual Shock Digital Mode (Standaard modus tijdens opstarten)
Digitale besturing met vibratie, groene LEDs gaan even branden.

2.

Dual Shock Analog Mode
Analoge besturing met vibratie, gele LEDs (M) gaan even branden.

3.

NEGCON Mode
Speciale modus voor race-stuur, rode LEDs (M) gaan even branden.

G

START

START

START

H

SELECT

SELECT

START

I

R2

R2

R

J

R1

R1

R

K

L1

L1

L

L

L2

L2

L

M

LEDs voor weergave van geselecteerde modus. Zie knop F.
LEDs voor weergave hoeveelheid vermogen. Tijdens het spelen van een
spel gaan steeds meer LEDs branden, naarmate de gashendel (R) verder
wordt ingedrukt.

N

II

O

B

P

A

Q

I

R

Gashendel /

Gashendel /

I
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5. Problemen oplossen
Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

Het stuur werkt
niet of niet goed.

Het stuur is niet correct
aangesloten.

Sluit het stuur goed aan op de
spelpoort van uw PlayStation. Zie
hoofdstuk 3.

Het spel ondersteunt de
vibratiemodus van het
stuur niet.

Selecteer een andere vibratiemodus.
Zie hoofdstuk 4.

Het spel ondersteunt de
vibratiemodus van het
stuur niet.

Selecteer een andere vibratiemodus.
Zie hoofdstuk 4.

De vibratie werkt
niet

Controleer op Internet (www.trust.com) de FAQ.
Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan
contact op met uw dealer of bel de Trust helpdesk. U dient de volgende gegevens bij
de hand te hebben:
•

Artikelnummer van uw Dual Shock Rally Master, dit staat onder de barcode op de
verpakking.

•

Gebruikte spel bij uw Sony PlayStation.

•

Exacte foutmelding of goede omschrijving wanneer er wat precies niet werkt.
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