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1. Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Ami Mouse Wireless 300 waarmee u
kunt scrollen in al uw favoriete applicaties en tevens de muisknoppen kunt programmeren naar
eigen keuze voor een optimale werking. Raadpleeg bij twijfel één van de Trust Customer Care
Centers. Op de achterkant van deze handleiding vindt u meer informatie hierover.
In deze handleiding wordt de installatie van de software beschreven en het oplossen van
problemen, tijdens installatie.
Een uitgebreide handleiding van dit product staat op de CD-ROM. Raadpleeg hoofdstuk 4 om het
lezen van de handleiding te starten.

2. Batterijen plaatsen / Kanaal selectie
1.

Open het batterijcompartiment aan de onderkant van de muis.

2.

Plaats de twee bijgeleverde AAA batterijen zoals aangegeven in het figuur in het
batterijcompartiment.

3.

Zoek naar de schakelaar die nabij het batterijcompartiment zit en schakel deze met een
puntig voorwerp op stand 1 of 2.

4.

Onthoud welke stand u gekozen heeft en sluit het batterijcompartiment door het klepje
terug te plaatsen.

5.

Pak nu de Wireless RF Receiver en zoek aan de rechterkant naar de schakelaar om het
kanaal mee te veranderen. Zet deze op dezelfde stand als waarop u de muis gezet heeft
(stand 1 of 2).

3. Aansluiten
Let op:

1.

Voordat u de software gaat installeren van deze muis, moet u eerst
stuurprogramma’s verwijderen van uw vorige muis. Raadpleeg hiervoor de
handleiding van uw vorige muis.
Schakel uw computer en alle aangesloten randapparatuur uit.

2.

Verwijder de oude muis van uw computer.

3.

Sluit de Trust Wireless RF Receiver aan op de PS/2 poort van uw computer (figuur 1).

Figuur 1: De muis aansluiten op de PS/2 poort van uw PC
4.
Let op:
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Zet hierna uw computer en alle aangesloten randapparatuur weer aan.
De Wireless RF Receiver werkt niet op een seriële poort.
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4. Installatie
1.

Start Windows.

2.

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

3.

Selecteer ‘Uitvoeren’ in het startmenu.

4.

Type [D:\SETUP.EXE] en klik op ‘OK’ (Zie figuur 2). Figuur 3 verschijnt.

Figuur 2: Setup starten

Figuur 3: Software installer
5.

Selecteer ‘Install Ami Mouse Wireless 300’.

6.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

7.

Herstart uw computer na de installatie van de software.

8.

Na herstart krijgt u een venster te zien met betrekking tot de ID code van de muis.

-

Indien u meerdere Ami Mouse Wireless 300 muizen in dezelfde ruimte gebruikt moet u nu
op ‘Connect ID’ klikken.

-

Indien u slechts één Ami Mouse Wireless 300 muis gebruikt schakelt u nu het vinkje uit
wat bijna onderaan het venster staat en klikt u daarna op ‘Connect ID’.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de installatie en het gebruik van dit product is te vinden
in de handleiding op de CD. Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie. Raadpleeg, indien nodig, ook
de handleidingen van uw computer.
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5. Acrobat Reader
5.1

Installatie

1.

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

2.

Selecteer ‘Uitvoeren’ in het Startmenu.

3.

Type [D:\ACROBAT\SETUP.EXE] en klik op ‘OK’ om door te gaan.

4.

Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

5.2

Elektronische handleiding lezen

1.

Start het programma Acrobat Reader 4 (Start – Programma’s – Adobe Acrobat 4.0 Acrobat Reader 4.0).

2.

Klik op ‘Open’ in het menu ‘File’ (Zie figuur 4).

Figuur 4: Bestand openen
3.

Selecteer de taal van de handleiding die u wilt lezen. De handleidingen bevinden zich in
de directory ‘MANUAL’ op de CD-ROM. Klik vervolgens op de button ‘Open’ om het
bestand te openen.

4.

De handleiding verschijnt nu op het scherm.

5.3

Handleiding afdrukken

1.

Klik op ‘Print’ in het menu ‘File’ (Zie figuur 4).

2.

Wijzig de instellingen indien nodig.

3.

Klik op ‘OK’ om het document te printen.
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6. Probleem oplossen
Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

Muis beweegt niet / slecht

Muis is niet of niet goed
aangesloten.

Sluit muis goed aan op de
PS/2 poort (zie hoofdstuk 2) en
herstart de computer.

Windows geeft foutmelding
tijdens opstarten.

Muis is niet goed aangesloten.

Sluit muis goed aan (hoofdstuk
2).

Controleer tevens het hoofstuk ‘Probleem Oplossen’ (hoofdstuk 11) in de elektronische
handleiding op de CD-ROM. Raadpleeg hoofdstuk 5 om het lezen van deze handleiding te
starten.
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 Centers. Op de achterkant van deze handleiding vindt u
meer informatie hierover. U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben:
•

Het artikelnummer, in dit geval: 12112;

•

Hardware gegevens

•

Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;

•

Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.
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