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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, stuurprogramma’s, 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
producthandleiding(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 Ami Mouse Combi en de Ami
Mouse Scroll Pro - Excellence Series -. Wanneer onderwerpen behandeld of
beschreven worden die niet voor beide muizen gelden, wordt dit in de tekst
aangegeven. Specifieke voorkennis is niet nodig voor installatie en gebruik van dit
product.
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, stuurprogramma’s en FAQ’s
(Frequently Asked Questions).
In deze handleiding is gebruik gemaakt van de volgende opmaak om opdrachten
weer te geven:
‘Configuratiescherm’ Softwareterm, wordt (meestal) op het scherm weergegeven.
<Enter>

Toets die op het toetsenbord dient te worden ingedrukt.

[a:\setup]

Opdracht die dient te worden ingetypt via het toetsenbord.

Belangrijke informatie wordt in de onderstaande opmaak weergegeven:

Let op:

De diskette mag niet worden geformatteerd.

2. Aansluiten
In de verpakking dient u het volgende aan te treffen:
•

Ami Mouse

•

Diskette met stuurprogramma

•

Convertorplug

•

Deze handleiding

Neem contact op met uw dealer indien er iets ontbreekt. Bewaar de verpakking om
de Ami Mouse (Excellence Series) eventueel te vervoeren.

2.1 Aansluiten op PS/2-poort
1.

Zet de computer uit.

2.

Verwijder de oude muis (indien aanwezig).
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3.

Sluit de Ami Mouse aan op de PS/2-poort aan de achterzijde van uw computer
(gebruik indien nodig de converterplug).

4.

Zet de computer aan.

2.2 Aansluiten op seriële poort
1.

Zet de computer uit.

2.

Verwijder de oude muis (indien aanwezig).

3.

Sluit de Ami Mouse aan op de seriële poort aan de achterzijde van uw computer
(gebruik indien nodig de convertorplug).

4.

Draai de bevestigingsbouten vast.

5.

Zet de computer aan.

2.3 Bediening van de Ami Mouse

Figuur 1:

Plaats van de knoppen

Knop

Functie

A

Linkermuisknop

B

Rechtermuisknop

C

Derde muisknop

D

Verticaal wiel

alleen bij de Excellence-versie

E

Horizontaal wiel

alleen bij de Excellence-versie

Tabel 1:

Opmerking

Functies van de knoppen
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3. Installeren stuurprogramma
Voordat u het stuurprogramma van de Ami Mouse gaat installeren, dient u uw
huidige muisstuurprogramma te verwijderen.
Sluit alle programma’s af voordat u het stuurprogramma installeert.

3.1 Installatie in MS-DOS
1.

Start uw computer op in MS-DOS.

2.

Plaats de diskette in diskettestation A.

3.

Typ [A:\DOSINST] en druk op <ENTER>.

4.

Druk op <ENTER> om de Bron-directory te accepteren.

5.

Druk op <ENTER> om de Doel-directory te accepteren. Hierna worden de
bestanden gekopieerd. Dit duurt even.

6.

Na installatie start het testprogramma.

7.

Klik op ‘Quit’ om testprogramma af te sluiten.

8.

Druk op <Y> om het bestand ‘Autoexec.bat’ aan te passen. De installatie in MSDos is nu klaar.

Let op:

De blader- en zoomfuncties werken NIET in DOS, deze zijn alleen
ontworpen voor Windows.

3.2 Windows 3.1x / 95 / 98 / NT 4.x
1.

Start Windows op.

2.

Plaats de diskette in uw diskettestation.

3.

Klik op ‘Uitvoeren’ in het menu ‘Bestand’ (Win 3.1x) of 'Start'.

4.

Typ [A:\SETUP] en klik op ‘OK’.

5.

Volg de instructies op het scherm.

6.

Verwijder na installatie de diskette en herstart de computer om de installatie te
voltooien.
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4. Ami Mouse gebruiken
4.1 Configuratiescherm openen
4.1.1 Windows 3.1x
Klik op het pictogram om het 'Configuratiescherm' te openen.

Figuur 2:

Pictogram voor Windows 3.1x

4.1.2 Windows 95 / 98 / NT
Klik op het pictogram in uw taakbalk, om het 'Configuratiescherm' (Control Panel) te
openen (zie figuur 3).

Ami Mouse
Scroll Pro

Figuur 3:

Ami Mouse Combi

Pictogram in taakbalk voor Windows 95 / 98 / NT

4.2 Wielfuncties (Excellence Series)
Op uw beeldscherm verschijnt het venster ‘Eigenschappen voor Muis’ (zie figuur 4).
Klik met de muis op ‘Wheel’ om de wielfuncties in te stellen.

Figuur 4:
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Uitleg functies:

•

Enhance Dual Wheel function mode (Niet in Windows 3.1x)
Alle voordelen van de MS-Intellimouse en kan zowel verticaal als horizontaal
bladeren in Windows 95 / 98 / NT-programma’s.

•

MS-Intellimouse Compatible mode (Niet in Windows 3.1x)
Alleen het verticale wiel werkt en heeft dezelfde functies als de MS-Intellimouse.

•

Swap Vertical and Horizontal wheel
Het verwisselen van de functie van het verticale en horizontale wiel.

•

Reverse vertical/horizontal scroll direction
Inverteren van draairichting.

•

Scrolling speed
Instellen van de scrollsnelheid

•

Scroll one page per scroll unit
Het verplaatsen van 1 hele pagina bij gebruik van het wiel.

4.3 Configuratie derde knop
Klik met de Muis op het tabblad ‘Third button’ (zie figuur 5). In dit venster kunt U een
bepaalde functie selecteren

Figuur 5:

Tabblad Third Button in Eigenschappen voor Muis

Uitleg functies:

•

Zoom
Als u deze functie selecteert, kunt u de derde muisknop als vergrootglas
gebruiken. De maat van het vergrootglas en mate van vergroting kunt u instellen
door op de knop ‘Settings’ te klikken.

•

Auto Scroll
Selecteer deze functie om met de derde muisknop de scroll-functie te activeren.
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•

Others
Selecteer deze functie als u met de derde muisknop een bepaalde functie wilt
starten.

4.4 Zoom met Microsoft Office 97 (Excellence Series)
Gebruik Zoom om het document te vergroten of te verkleinen op het scherm.
•

Plaats de cursor in het pakket dat compatibel is met MS-Office 97.

•

Druk op <CTRL>-toets en beweeg tegelijk het verticale-wiel voorwaarts om in te
zoomen of achterwaarts om uit te zoomen.

Let op:

Deze functie werkt niet in Windows 3.1x.

4.5 Automatisch bladeren met MS-Office 97 en Internet
explorer 3.x / 4.x
1.

Selecteer het tabblad ‘Third button’.

2.

Klik op ‘Others’ en selecteer uit de lijst ‘System Defaults’.

3.

Klik op ‘Apply’ om de wijzigingen toe te passen.

Let op:

Deze functie werkt niet in Windows 3.1x.

5. Onderhoud
Uw muis heeft geen speciaal onderhoud nodig.
Om de muis schoon te maken:
•

gebruikt u een schone droge doek;

•

gebruikt u geen agressieve middelen, zoals benzine of terpentine. Dit tast het
materiaal aan;

•

dompelt u de muis nooit onder in water of een andere vloeistof.

Het reinigen van het loopwerk is alleen nodig wanneer de muis niet goed meer
beweegt en/of reageert.
1.

Zet de computer uit.

2.

Leg de muis onderste boven op tafel.

3.

Verwijder het beschermplaatje in de richting zoals aangegeven staat met pijltjes.

4.

Verwijder de bal uit de muis en maak deze schoon met een schone droge doek.

5.

Maak de rollers in de muis schoon met een schoon wattenstaafje.
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6.

Plaats de bal weer in de muis en sluit het beschermingsplaatje.
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6. Stuurprogramma verwijderen
Als u het stuurprogramma wilt verwijderen of een ander stuurprogramma voor de
muis wilt installeren, dient u dit stuurprogramma te verwijderen.

6.1 Windows 3.1x
Sluit het programma van uw muis. Ga naar de programmagroep van uw muis en
dubbelklik op het pictogram ‘Uninstaller’. Volg de aanwijzingen op uw beeldscherm.
De software wordt nu verwijderd.

6.2 Windows 95 / 98 / NT4
1.

Start de computer.

2.

Sluit het muisprogramma in uw taakbalk.

3.

Klik op de knop ‘Start’.

4.

Klik op ‘Instellingen’.

5.

Klik op ‘Configuratiescherm’.

6.

Klik op het pictogram ‘Software’.

7.

Selecteer ‘Ami Mouse Combi” voor de Ami Mouse Scroll of selecteer ‘Ami
Mouse Scroll Pro’ indien u gebruik maakt van de Ami Mouse Scroll Pro Excellence Series-.

8.

Klik op de knop ‘Toevoegen/Verwijderen’.

9.

Er zal gevraagd worden of u zeker weet het stuurprogramma te verwijderen. Klik
op ‘Ja’.

Het stuurprogramma wordt verwijderd. Klik hierna op ‘OK’.
Het programma is verwijderd.
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7. Problemen oplossen
Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

Muis beweegt niet.

Muis niet goed
aangesloten.

Sluit muis opnieuw aan
(hoofdstuk 2).

Windows geeft
foutmelding tijdens
opstarten.

Muis is niet
aangesloten.

Sluit muis goed aan
(hoofdstuk 2).

Bladerfunctie werkt
niet.

Software niet
geïnstalleerd.

Installeer de muissoftware (hoofdstuk 3).

Software verkeerd
ingesteld.

Stel software goed in
(hoofdstuk 4).

Toepassing niet
compatible met
Windows.

Gebruik een toepassing
die compatibel is met
Windows.

Bal en rollers zijn
vies.

Bal en muis
schoonmaken
(hoofdstuk 5).

Muis beweegt slecht.

Controleer op Internet (www.trust.com) de FAQ en de laatste versie van het
stuurprogramma.
Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben met uw
muis, neem dan contact op met uw dealer.

8. Specificaties
•

Drieknops muis

•

Horizontaal en verticaal wiel voor scroll-functies (Excellence Series)

•

Resolutie 520 dpi

•

Programmeerbare functies voor Windows 3.1x, 95, 98 en NT 4.0 (onder derde
muisknop)

•

Geschikt voor aansluiting op seriële en PS/2-poort

•

Compatibel met Microsoft Mouse

•

Compatibel met Windows 3.1x, 95, 98, NT 4.0 en MS-DOS
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