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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 via onze internet site, www.trust.com, zodat u in aanmerking komt voor
optimale garantie- en service ondersteuning. Bovendien wordt u automatisch op de hoogte
gehouden van de ontwikkeling van uw en andere Trust producten. En u maakt kans op
spectaculaire prijzen.

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 Trust PhotoCam 1300. Enige voorkennis is niet nodig
voor installatie en gebruik van dit product. Raadpleeg bij twijfel één van de Trust Customer Care Centres. De
laatste pagina van deze elektronische handleiding, alsmede de achterkant van de gedrukte snelle installatie
handleiding, bevat meer informatie over deze Customer Care Centres.

1.1 Conventies in de handleiding
In de handleiding is gebruik gemaakt van de volgende opmaak om opdrachten weer te geven:
<toets>

Hier moet u een toets indrukken. De naam ervan staat tussen de haken.

‘System’

Dit is een specifieke term uit een programma. Hier staan de termen die gebruikt worden
door, bijvoorbeeld, Microsoft Windows 98.

[DIR]

De tekst tussen de haken [….] dient u in te typen.

{Term}

De tekst tussen de accolades {….} is de engelse term, bijv. {File} die voorkomt in de
bijbehorende afbeelding.

Extra informatie wordt als volgt getoond:
Let op:

Sluit u de camera aan op een USB-HUB, dan dient de USB-HUB voorzien te zijn van een eigen
stroomvoorziening.

In de voorbeelden is ervan uitgegaan dat op uw computer de letter “D” aan uw CD-ROM station is toegekend.
Gebruikt uw computer een andere stationsaanduiding voor uw CD-ROM speler, bijvoorbeeld “E”, vervang in
de tekst “D” door “E”.

1.2 Inhoud van de verpakking
Controleer voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt de inhoud van de verpakking. Daarin moet u
aantreffen:
• Trust PhotoCam 1300
• CD-ROM met stuurprogramma, applicaties en handleidingen
• Snelle installatie handleiding
• Polsband
• Seriële kabel (RS 232)
• Batterij type AA (2 stuks)
• Geheugen module (2MB)
Mocht er iets ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care
Centres. Op de achterkant van deze handleiding vindt u meer informatie hierover.

1.3 Minimale systeemvereisten
• Pentium 75 MHz CPU
•

9 polige Seriële poort

• Windows 95 of hoger
• 16 MB RAM
• 50 MB vrije harddisk ruimte
• 4X CD-ROM speler
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2. Veiligheid
2.1 Algemeen
1.

Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving.

2.

Probeer dit apparaat niet zelf te repareren.

3.

Onder de volgende omstandigheden 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;
c) het apparaat is gevallen en/of de behuizing is beschadigd;

4.

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

2.2 Batterijen
1.

De batterijen zijn niet oplaadbaar. Probeer deze batterijen niet op te laden. Dit kan ontploffingsgevaar
opleveren.

2.

Werp de batterijen niet in open vuur. De batterijen kunnen ontploffen.

3.

Doorboor de batterijen nooit

4.

Houdt de batterijen uit de buurt van kleine kinderen.

5.

Als de batterijen leeg zijn, informeer bij uw lokale overheid waar u deze kunt inleveren.

Digitale camera's verbruiken veel energie. Hoewel dit normaal is bij dit type camera, doet Trust de volgende
aanbevelingen om de kosten van het gebruik te beperken:
1.

Zet de flitser op ‘uit’ als u foto’s maakt bij daglicht.

2.

Gebruik de bijgeleverde adapter als u plaatjes naar de computer overbrengt.

3.

Gebruik oplaadbare batterijen. Voor deze camera zijn alleen batterijen maat AA type NiMH geschikt.
Denk er aan type NiMH batterijen te gebruiken aangezien standaard NiCd batterijen ongeschikt zijn.

3. Installatie Programmatuur
De camera is TWAIN-compatible. U kunt deze camera gebruiken in beeldbewerkingprogramma's die TWAIN
ondersteunen, bijvoorbeeld MGI PhotoSuite.
Let op:

Deze camera werkt met dit stuurprogramma alleen op een systeem vanaf Windows 95. Deze
camera werkt niet op een Apple iMac.

3.1 Installatie ‘Trust PhotoCam 1300’
1.

Start Windows 98.

2.

Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM speler.

3.

Klik op ‘Uitvoeren’ (Run) in het Start menu.
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4.

Type [D:\SETUP.EXE] en klik op ‘OK’. Zie Figuur 1.

Figuur 1: Installatie in Windows 98
5.

Figuur 2 verschijnt. Klik op de taal die u wenst te gebruiken tijdens de installatie.

Figuur 2: Installatie in Windows 98
6.

Figuur 3 verschijnt. Klik op ‘Install Trust PhotoCam 1300’ om het stuurprogramma te installeren.

Figuur 3: Installatie in Windows 98
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7.

Figuur 4 verschijnt. Klik op ‘Next’.

Figuur 4: Installatie stuurprogramma
8.

Figuur 5 verschijnt. Druk op ‘START’ om de installatie te starten of wacht 10 seconden om de installatie
automatisch te laten starten.

Figuur 5: Installatie stuurprogramma
9.

Na installatie verschijnt Figuur 6.

Figuur 6: Installatie stuurprogramma
10. Klik op ‘OK’ om installatie te voltooien.
U bent klaar met de installatie van het stuurprogramma. Ga door met hoofdstuk 3.2 voor de installatie van
MGI PhotoSuite SE 1.05
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3.2 Installatie MGI PhotoSuite SE 1.05
MGI PhotoSuite SE 1.05 is een beeldbewerkingprogramma waarmee u de foto’s die u heeft gemaakt met uw
PhotoCam 1300 kunt inladen en bewerken op de PC. Volg onderstaande aanwijzingen op voor de installatie
van MGI PhotoSuite SE.
1.

Ga naar het installatiescherm en klik op ‘Install MGI PhotoSuite SE 1.05’. zie Figuur 3. Figuur 7
verschijnt.

Figuur 7: Installatie MGI PhotoSuite
2.

Selecteer de taal waarin MGI PhotoSuite wordt geïnstalleerd.

3.

Klik op ‘OK’. Een scherm als figuur 8 verschijnt.

Figuur 8: Installatie MGI PhotoSuite SE
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4.

Klik op ‘Next’. Figuur 9 verschijnt.

Figuur 9: Installatie MGI PhotoSuite SE
5.

Klik op ‘Yes’ om de licentie te accepteren en door te gaan met de installatie. Een scherm als figuur 10
verschijnt.

Figuur 10: Installatie MGI PhotoSuite SE
6.

Klik op ‘Next’. Figuur 11 verschijnt.

NL
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7.

Klik op ‘Next’. Figuur 12 verschijnt.

Figuur 12: Installatie MGI PhotoSuite SE
8.

Klik op ‘Next’. MGI PhotoSuite SE wordt nu geïnstalleerd. Na de installatie verschijnt Figuur 13.

Figuur 13: Installatie MGI PhotoSuite SE
9.

Klik op ‘Finish’ om de installatie van MGI PhotoSuite SE af te ronden.

10. Klik in het installatiescherm op ‘Exit’ om het scherm af te sluiten. Zie Figuur 3.
U bent klaar met de installatie van MGI PhotoSuite SE. Zie hoofdstuk 3.3 voor de installatie van Adobe
Acrobat Reader 4.0

3.3 Installatie Adobe Acrobat Reader 4.0
Adobe Acrobat Reader 4.0 is een applicatie die nodig is om de gebruikershandleiding die op de CD wordt
bijgeleverd te kunnen lezen. Volg onderstaande aanwijzingen op voor de installatie van Acrobat Reader 4.0
1.

8

Ga naar het installatiescherm (zie Figuur 3) en klik op ‘Install Adobe Acrobat Reader 4.0’.

Trust PhotoCam 1300
2.

Figuur 14 verschijnt. Klik op ‘Next’.

Figuur 14: Installatie Adobe Acrobat Reader 4.0
3.

Figuur 15 verschijnt. Klik op ‘Accept’ om de licentie te accepteren en door te gaan met de installatie.

Figuur 15: Installatie Adobe Acrobat Reader 4.0
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4.

Figuur 16 verschijnt. Klik op ‘Next’. Acrobat Reader 4.0 wordt nu geïnstalleerd.

Figuur 16: Installatie Adobe Acrobat Reader 4.0
5.

Na de installatie verschijnt Figuur 17. Klik op ‘OK’ om de installatie te voltooien.

Figuur 17: Installatie voltooien
U bent klaar met de installatie van Acrobat Reader. U kunt de handleiding lezen door in het installatiescherm
op ‘Read manual’ te klikken (Zie figuur 3). Selecteer in het volgende scherm de taal die wenst te gebruiken.
Ga door met hoofdstuk 4 voor het gebruik van de camera en de applicaties.
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4. Functies van de camera
4.1 Camera functies

Figuur 18: Functies van de camera

Omschrijving

Functie

1

Digitale uitgang

Aansluiting voor seriële kabel (RS232) naar de computer.

2

Voeding

Aansluiting voor voeding adapter (optioneel)

3

Flitser

Zorgt voor extra licht in donkere gebieden.

4

Licht intensiteit
sensor

Meet de hoeveelheid licht om vervolgens te bepalen of de flitser
gebruikt dient te worden. Deze werkt alleen als de flits mode ingesteld
is als automatisch

5

Lens

Neemt de vast te leggen beelden op.

6

Zoeker

Hierdoor kan het onderwerp bekeken worden.

7

Camera AAN /
UIT

Zet de camera AAN of UIT

8

Geheugenkaart
slot

Hierin wordt de geheugenkaart geplaatst.

9

Normaal

Stelt de focus in op ‘Normaal’ Voor het fotograferen van objecten van
70 cm of meer.

Macro

Stelt de focus in op ‘Macro’. Voor het fotograferen van objecten op een
afstand tussen de 20 en 25 cm.

10

Batterijklepje

Geeft toegang tot het batterij compartiment

11

DEL

Verwijdert afbeldingen uit het camera geheugen.

12

Ontspanner

Legt de afbeeldingen vast in het geheugen.

13

Flitser

Met deze knop kunt u de flitser instellen. U kunt kiezen tussen
automatisch, flitser aan of flitser uit.

14

MODE

Hiermee kan de zelfontspanner ingeschakeld worden.

NL
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4.2 Functies van het LCD display

Figuur 19: LCD scherm

Omschrijving

Functie

1

Flitser instelling

Flitser staat aan of uit

2

Zelfontspanner

Geeft aan of de zelfontspanner aan of uit staat

3

Camera naar PC

Verschijnt als de foto’s naar de PC gestuurd worden.

4

Foto nummer

Geeft het foto nummer aan.

5

Lage resolutie

Foto resolutie is 1024 x 768 pixels

6

Auto flits

Indien nodig wordt er automatisch geflitst

7

Levensduur batterij

Geeft de hoeveelheid energie van de batterij aan

8

Status geheugenkaart

Geeft het aantal foto’s aan dat u nog kunt maken. Indien er FULL in het
scherm komt betekent dit dat de geheugenkaart vol is.

9

Macro

Verschijnt als de macro functie actief is

10

ERASE (ALL)

Verschijnt als er foto’s verwijderd worden

11

Geheugen Vol

Verschijnt als het geheugen vol is.

12

Hoge resolutie

Foto resolutie is 1280 x 960 pixels

13

BUSY

Verschijnt als de camera bezig is. Wacht een moment met het maken
van de volgende foto.

14

Geheugenkaart

Verschijnt als de geheugenkaart goed geïnstalleerd is, als deze knippert
is de geheugenkaart niet aanwezig of niet goed geïnstalleerd.

Tabel 2: Functies van het LCD display
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5. Gebruik
5.1 Batterijen plaatsen
Plaats de batterijen als volgt in uw camera.

Figuur 20: Batterijen plaatsen
1.

Open de batterijklep aan de zijkant van de camera door de batterijklep omlaag te schuiven.

2.

Plaats de batterijen in het compartiment zoals weergegeven in Figuur 20. U kunt ook aan de binnenzijde
van de batterijklep aflezen hoe de batterijen moeten worden geplaatst.

3.

Sluit vervolgens de batterijklep.

Let op:

Het verkeerd plaatsen van de batterijen veroorzaakt schade.

Let op:

Vervang de batterijen alleen door een equivalent type (2x type AA) alkaline batterijen of
oplaadbare NiMH.

5.2 Geheugenkaart plaatsen
De meegeleverde 2MB geheugenkaart van de PhotoCam 1300 dient u te plaatsen zoals afgebeeld in Figuur
21. Volg onderstaande aanwijzingen op voor het plaatsen van deze kaart.

Figuur 21: Geheugenkaart plaatsen
1.

Zet de camera uit.

2.

Open het klepje aan de rechterkant van de camera.

3.

Schuif de geheugenkaart in de sleuf.

Let op:

NL
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5.3 Foto’s maken
Volg de onderstaande aanwijzingen op, zie hiervoor ook Figuur 18 en Figuur 19.
1.

Schuif de AAN / UIT knop (7) naar rechts en laat deze dan weer los om de fotocamera in te schakelen.
Het LCD scherm (Figuur 19) gaat nu aan en de fotocamera is klaar voor gebruik.

2.

Zoek het onderwerp dat u wilt fotograferen op in de zoeker (6).

3.

Druk op de ontspanner (12) om het onderwerp vast te leggen.

4.

U dient ongeveer 5 seconden te wachten (BUSY in het LCD scherm verdwijnt) voordat u een nieuwe
foto kunt maken. Als het geheugen vol is wordt de tekst ‘FULL’ in het LCD scherm weergegeven. Om
nieuwe opnames te maken dient u het geheugen leeg te maken. Voor meer informatie hoofdstuk 5.4.2.

5.

U kunt foto’s maken in resoluties (1024x768) en (1280x960). De resolutie kunt u instellen door MODE
knop (14) 3 seconden ingedrukt te houden. Op het LCD scherm ziet u de resolutie modus veranderen in
H voor hoge resolutie (1280x960) of L voor lage resolutie (1024x768).

6.

De camera is voorzien van een zelfontspanner waarmee een tijdsvertraging optreedt van 10 seconden
voor de foto gemaakt wordt. Deze kunt u instellen door de MODE knop (14) eenmalig in te drukken. In
het LCD scherm verschijnt nu een symbool als punt 2 in Figuur 19.

7.

Indien niet gebruikt schakelt de camera automatisch na een bepaalde tijd uit afhankelijk van de
hoeveelheid energie van de batterijen.

Let op:

Houdt het glas van de lens schoon om de kwaliteit van de foto niet te beïnvloeden

Om een goede foto te maken, dient u het te maken object eerst enige seconden in beeld te nemen voordat u
de foto maakt.

5.4 Menu opties
5.4.1 Flitser
Als u de camera aan zet staat de flits mode standaard in Flitser uit. Om de instelling te wijzigen drukt u op
flitser knop (13) van Figuur 18. Het symbool AUTO verschijnt nu in het LCD scherm. Indien nogmaals op
flitser knop (13) wordt gedrukt verdwijnt het AUTO symbool en het flitser symbool verschijnt in het LCD
scherm.
5.4.2 Foto’s verwijderen
Voor het verwijderen van foto’s kan gekozen worden tussen alle foto’s verwijderen of alleen de laatste foto
verwijderen.
5.4.2.1 Laatste foto verwijderen
Druk eenmalig op de DEL knop. De tekst ERASE verschijnt in het LCD scherm. Druk nu op de Ontspanner
knop (12) om de foto te verwijderen.
5.4.2.2 Alle foto’s verwijderen
Druk tweemaal op de DEL knop. De tekst ERASE ALL verschijnt in het LCD scherm. Druk nu op de
Ontspanner knop (12) om alle foto’s te verwijderen.
5.4.3 Focus functie
De focus functie is als volgt in te stellen,
Normaal

Macro

De Normaal functie is geschikt voor het fotograferen van onderwerpen op een afstand van 70 cm of meer.
Met de macro functie kunt u onderwerpen van dichtbij fotograferen. Een voorbeeld hiervan is een portret foto.
De focus functie stelt u in door de schakelaar (9) in Figuur 18 naar boven of beneden te schuiven.
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5.5 Aansluiten van de camera op de computer
De PhotoCam 1300 moet aangesloten worden op een vrije seriële poort van uw computer. Zie Figuur 22
voor de aansluitingen

Figuur 22 : Camera aansluiten
A

Seriële aansluiting (RS 232)

B

Aansluiting voor voedingsadapter (optioneel)
Tabel 3 : Aansluitingen van de camera

1.

Schakel uw systeem uit.

2.

Schakel de camera uit.

3.

Sluit de seriële kabel (RS232) aan op aansluiting A van de camera. Zie figuur 22.

4.

Sluit het andere uiteinde van de seriële kabel aan op een vrije seriële poort van de computer.

5.

Start Windows.

6.

Zet de camera aan.

6. Software gebruiken
6.1 Werken met MGI PhotoSuite SE
MGI PhotoSuite SE is een teken- en bewerkingsprogramma met een groot aantal opties. Met behulp van dit
programma kunt u gefotografeerde afbeeldingen bewerken.
Volg onderstaande aanwijzingen op voor het instellen en gebruik van MGI PhotoSuite.
Let op:

De handleiding staat op de bijgeleverde Cd-rom

6.1.1 Eenmalig instellen
Om MGI PhotoSuite SE in te stellen voor de PhotoCam 1300 dient u als volgt te werk te gaan:
1.

Sluit de camera aan op de computer. Zie hoofdstuk 5.5.
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2.

Start ‘MGI PhotoSuite SE’. Figuur 23 verschijnt.

Figuur 23: Werken met MGI PhotoSuite SE
3.

Klik op ‘Work on your Own’. Zie Figuur 23.

4.

Klik bij het volgende scherm op ‘File’.

5.

Ga naar ‘Get Photos From’ en selecteer ‘Select Source…’. Zie Figuur 24.

Figuur 24: Bron selecteren
6.

Selecteer in het volgende scherm de ‘Trust PhotoCam 1300 ’ en klik op ‘Select’. Zie figuur 25.

Figuur 25: Camera selecteren
MGI PhotoSuite SE is nu klaar voor gebruik. Zie hoofdstuk 6.1.2 voor het bewerken van een foto in dit
programma.
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6.1.2 Beeld bewerken in MGI PhotoSuite SE
1.

Klik in het hoofdscherm op het ‘Acquire a photo’ icoon. Zie Figuur 26

Figuur 26: TWAIN dialoogvenster opvragen
2.

Het TWAIN dialoogvenster van de Trust PhotoCam 1300 verschijnt. Klik op de foto die u wilt bewerken.

Figuur 27: TWAIN dialoogvenster
3.

Klik op icoon B (zie Figuur 27). Figuur 28 verschijnt.

Figuur 28: Foto versturen naar applicatie
4.

Selecteer ‘Open Pictures’ . Klik op ‘OK” om de foto naar de applicatie te sturen.

5.

Het TWAIN dialoogvenster wordt afgesloten als de foto is ingeladen. De foto kan nu worden bewerkt.
Zie voor meer informatie de bijgeleverde handleiding van MGI PhotoSuite SE.

6.

Klik op icoon C (zie figuur 29) om de foto op te slaan.

NL
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7.

Geef in het volgende scherm de bestandsnaam, het bestandstype en de plaats op waarin u de foto wilt
opslaan.

Figuur 29: Bewerkte foto opslaan
Dit was een korte omschrijving van MGI PhotoSuite SE. Zie voor meer informatie de bijgeleverde handleiding
van dit Programma.
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7. Problemen oplossen
Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

Camera doet niets.

Batterijen zijn leeg.

Vervang de batterijen. Zie
hoofdstuk 5.1.

Batterijen verkeerd geplaatst.

Plaats de batterijen opnieuw. Zie
hoofdstuk 5.1.

Lage batterijspanning.

Vervang de batterijen. Zie
hoofdstuk 5.1.

NiCd batterijen gebruikt.

Gebruik batterijen van het type
Alkaline of NiMH.

‘Auto-off’ functie ingeschakeld.

Schakel de spanning weer in. Zie
hoofdstuk 5.1.

Geen foto genomen als
ontspanner wordt
ingedrukt.

Geheugenkaart is niet of niet
goed geplaatst.

Plaats de geheugenkaart in de
camera. Zie hoofdstuk 5.2.

Geheugen is vol.

Wis afbeeldingen uit het
geheugen. Zie hoofdstuk 5.4.2.

Geen verbinding met de
computer.

Slechte kabelverbinding.

Sluit de kabels opnieuw aan. Zie
hoofdstuk 5.5.

Auto-off’ functie ingeschakeld.

Schakel de spanning weer in. Zie
hoofdstuk 5.1.

Plotselinge uitval.

Tabel 9:probleem oplossen
Controleer op Internet (www.trust.com) de FAQ. U kunt ook via www.trust.com uw product registreren, zodat
u in aanmerking komt voor optimale garantie- en service ondersteuning. Bovendien wordt u automatisch op
de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw en andere Trust producten. En u maakt kans op
spectaculaire prijzen.
Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één
van de Trust Customer Care Centres. De laatste pagina van deze elektronische handleiding, alsmede de
achterkant van de gedrukte snelle installatie handleiding, bevat meer informatie hierover. U dient de volgende
gegevens in ieder geval bij de hand te hebben:
• Artikelnummer van het product, in dit geval 12098.
• Hardware gegevens van uw computer.
• Besturingssysteem en taal van het besturingssysteem.
• Een goede omschrijving wat er precies niet werkt.
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8. Specificaties
Sensor type:

CMOS

Opname element
(CCD):

1/3”

Lens

f=6.6 mm (equ 47 mm) F=2.8

Sluitertijd

1/2 to 1/1000

Focus:

Handmatige focus

Pixel resolutie:

Laag: 1024x768, Hoog:
1280x960

Kleurdiepte:

24 bits

Geheugenkaart

SMC 2 MB uitbreidbaar tot max
32 MB,

Aansluiting:

Serieel (RS232)

TWAIN interface:

Ja

Spanning:

2x AA Alkaline batterijen

Afmetingen (HxBxD):

84x80x32

Gewicht camera

190 g zonder batterijen
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9. Trust Customer Care Centers
Inwoners van Groot-Brittannië en Ierland kunnen contact opnemen met:
Vestiging Groot-Brittannië
Van:
Internet
www.trust.com
support-uk@trust.com
9:30 - 17:00 E-mail
Fax
+44-(0)1376-514633
uur
Tel.
+44-(0)1376-500000
Inwoners van Italië kunnen contact opnemen met:
Vestiging Italië
Van:
Internet
www.trust.com
9:00 - 13:00 E-mail
support-it@trust.com
/ 14:00 Fax
051-6635843
18:00 uur
Tel.
051-6635947
Inwoners van Frankrijk en Noord-Afrika kunnen contact opnemen met:
Vestiging Frankrijk
Van:
Internet
www.trust.com
9:00 - 17:00 E-mail
support-fr@trust.com
uur
Fax
+33-(0)1-48174918
Tel.
+33-(0)1-48174931
Inwoners van Duitsland kunnen contact opnemen met:
Vestiging Duitsland
Van:
Internet
www.trust.com
9:00 - 17:00 E-mail
support-de@trust.com
uur
Fax
02821-58873
Tel.
0800-00TRUST (=0800-0087878)
Inwoners van Spanje kunnen contact opnemen met:
Vestiging Spanje
Van:
Internet
www.trust.com
9:00 - 17:00 E-mail
support-es@trust.com
uur
Fax
+31-78-6543299
Tel.
+31-78-6549999
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Vestiging Nederland
Van:
Internet
www.trust.com
9:00 - 17:00 E-mail
support-nl@trust.com
uur
Fax
078-6543299
Tel.
0800-BELTRUST (=0800-23587878) of 078-6549999
Inwoners van alle overige landen in Europa kunnen contact opnemen met:
Europees Hoofdkantoor
Van:
Internet
www.trust.com
9.00 - 17.00 E-mail
support@trust.com
uur
Fax
+31-78-6543299
Tel.
+31-78-6549999
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