TRUST AMI MOUSE 250S WIRELESS OPTICAL

1

Werkwijze eerste gebruik

Hoofdstuk

1.
2.
3.
4.

(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)

Aansluiten
De-installeren oude drivers en producten
Installeren in Windows
Controle na de installatie

!

Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST AMI MOUSE 250S
WIRELESS OPTICAL. Deze muis maakt het mogelijk draadloos en optisch te
werken. De muis beschikt over twee kanalen. De muis is aan te sluiten op zowel
PS/2 als USB aansluiting. De muis beschikt over 5 knoppen. Batterijen vervangen is
niet meer nodig, u kunt de bijgeleverde oplaadbare NiMH batterijen simpel opladen
door de muis inclusief batterijen in de lader te zetten.
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Veiligheid

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:
- De TRUST AMI MOUSE 250S WIRELESS OPTICAL heeft geen speciaal
onderhoud nodig. Om de muis schoon te maken, gebruikt u een licht
bevochtigde, zachte doek.
- Gebruik bij het reinigen geen agressieve middelen zoals benzine of terpentine.
Deze kunnen het materiaal aantasten.
- Dompel het apparaat in geen geval onder in een vloeistof. Dit beschadigt het
product. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- Zorg ervoor dat er niets op het snoer staat. Gebruik dit apparaat niet op een plek
waar het snoer kan slijten of kan worden beschadigd doordat mensen erover
lopen.
- Repareer het product niet zelf.
- Dit product werkt op een frequentie van 27 MHz en is volgens de R&TTE
Europese richtlijnen goedgekeurd en voldoet daarom aan de normen voor gebruik
binnen de EU. Echter, er kunnen lokaal beperkingen gelden voor het gebruik van
deze apparatuur. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat het gebruik van deze
apparatuur in overstemming is met de lokale regels. Neem in geval van twijfel
contact op met uw overheid.

0560
- Er zijn tegenwoordig meer en meer producten die draadloos zijn (video, audio,
convenience, computer, etc.) en in hetzelfde frequentiegebied werken als dit
product. Het is daarom mogelijk dat de functionaliteit van dit product beperkt kan
worden door, of beperkend kan zijn voor andere draadloze producten. Dit kan
alleen verminderd worden door te letten op onderlinge afstanden van elkaar en
waar mogelijk wisselen van kanalen.
- Wees voorzichtig bij gebruik van draadloze producten als u een pacemaker heeft
of afhankelijk bent van andere gevoelige levensbehoeftige elektronische
apparatuur. Dit blijft een product dat radiosignalen uitzendt.
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Installatie

3.1

Aansluiten

De RF-ontvanger van de muis is aan te sluiten op zowel de PS/2 poort als op de
USB poort van uw computer. Wanneer u gebruik maakt van Windows 95 of NT4 kan
de muis alleen aangesloten worden via de PS/2 poort. In alle andere
besturingssystemen kunt u zelf beslissen welke aansluiting u gebruikt.
Let op:

Zorg dat u uw Windows cd bij de hand heeft in bepaalde Windows
versies kan gevraagd worden om de Windows CD-ROM.

1.

Sluit de adapter aan op aansluiting (A) van de RF-ontvanger. Zie figuur 1.

2.

Steek de adapter in het stopcontact.

3.

Selecteer een kanaal (1 of 2) met de kanaalkeuzeschakelaar (A) aan de
onderkant van de RF-ontvanger. Zie figuur 2.

4.

Open de batterijklep (A) aan de onderkant van de muis. Figuur 3.

5.

Selecteer met de kanaalkeuzeschakelaar aan de binnenkant van het
batterijcompartiment van de muis hetzelfde kanaal als u geselecteerd heeft
voor de RF-ontvanger.

6.

Plaats de batterijen in het compartiment. Aan de binnenzijde van de muis is
af te lezen hoe de batterijen moeten worden geplaatst.

7.

Zorg dat de computer uit staat.

8.

Sluit de RF-ontvanger via het verloopstuk aan op de PS/2 poort of zonder
verloopstuk op de USB poort van uw computer.

9.

Zet de computer aan.

10.

De groene signalering (F) op de RF-ontvanger brand wanneer de computer
aan staat. Zie figuur 4.

11.

Druk op de detectieknop (B) aan de onderkant van de RF-ontvanger. Zie
figuur 2. De groene signalering op de RF-ontvanger gaat knipperen.

12.

Druk nu éénmaal op detectieknop ‘B’ aan de onderkant van de muis. Zie
figuur 3.

13.

De groene signalering op de RF-ontvanger gaat sneller knipperen.

14.

Wanneer de groene signalering continue gaat branden is de verbinding
voltooid.

15.

In Windows Me, 2000 en XP wordt de muis automatisch gedetecteerd en
geïnstalleerd. In Windows 95 en 98 kan het voorkomen dat er door Windows
gevraagd wordt om de Microsoft Windows installatie cd-rom. Plaats dan de
Windows cd-rom en volg de stappen die in het beeld verschijnen.

Uw muis is nu klaar voor gebruik, om volledig gebruik te kunnen maken van de extra
knoppen op uw muis moet u de bijgeleverde software installeren.
Let op:

Het verkeerd plaatsen van de batterijen veroorzaakt schade.

Let op:

De bijgeleverde NiMH batterijen zijn oplaadbaar, het opladen gebeurt
zodra U de muis in de bijgeleverde RF-ontvanger plaatst. Dit is alleen
van toepassing als U de RF-ontvanger aansluit met de bijgeleverde
netspanningadapter op de netspanning.
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Let op:

Hou zoveel mogelijk aan:
Wanneer u de muis niet gebuikt plaatst u de muis terug in de RFontvanger.

Let op:

Bij continue gebruik zonder dat de muis in slaap stand gaat gaan de
batterijen 8 tot 10 uur mee. Bij normaal gebruik gaan de batterijen 2
weken mee.

Let op:

Voor het beste resultaat muis eerst 8 uur opladen alvorens te
gebruiken of totdat rode signalering op oplader knippert. Zie hoofdstuk
4.1.

Let op:

Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type NiMH.

3.2

De-installeren oude drivers en producten

Meest voorkomende oorzaak bij probleem met installatie is het nog aanwezig zijn
van een stuurprogramma van een vergelijkbaar oud product. Beste oplossing is alle
gerelateerde stuurprogramma’s van deze producten eerst de verwijderen voordat
het nieuwe stuurprogramma geïnstalleerd wordt.
1.

Activeer safemode van Windows (tijdens opstarten van systeem F8 frequent
indrukken, dan volgt een kort menu en hier safemode selecteren).

2.

Aktiveer start – instellingen – configuratiescherm - software.

3.

Zoek alle oude programma’s op van gelijksoortige oude producten en
verwijder deze (knop toevoegen / verwijderen). Door safemode is het
mogelijk dat u zelfs dubbele tegen komt. Verwijder in dat geval ook de
dubbele programma’s.

4.

Herstart de computer.

3.3

Installatie software in Windows XP / Me / 2000 / 98 / 95

Let op:

Op www.trust.com/12328 staan altijd de laatste nieuwe drivers.
Controleer of er eventueel een nieuwe versie beschikbaar is en gebruik
deze dan voor installatie.

Let op:

Zorg dat tijdens installatie alle overige programma’s zijn afgesloten.

Let op:

Tijdens installatie in Windows XP kunt u de melding krijgen dat het een
non-signed driver betreft. Dit is geen probleem voor de juiste
functionaliteit.

Let op:

In het voorbeeld is ‘D:\’ gebruikt als het CD-ROM-station, maar dit kan
per computer verschillen.

1.

Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM speler. De Trust Installer zal automatisch
starten.
Indien dit niet het geval is, volg onderstaande stappen.
a)

Selecteer ‘Uitvoeren’ in het startmenu.

b)

Type [D:\SETUP.EXE] en klik op ‘OK’ om de Trust Software Installer
te starten.

2.

Figuur 5 verschijnt. Klik op de taal die u wenst te gebruiken tijdens de
installatie.

3.

Klik op 'Trust Ami Mouse 250S Wireless Optical ‘ om de installatie te
starten.

4.

Volg de stappen die op uw beeld verschijnen.
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3.4

Controle na de installatie

Na de volledige installatie van product en de programma’s zijn de volgende zaken
op uw systeem gezet en te controleren:
Taakbalk
- Icoon rechtsonder zichtbaar zoals aangegeven in figuur 6
Start - instellingen - Configuratiescherm - Systeem - Apparaatbeheer
- Mouse – PS/2 Compatible Mouse Port
Start - instellingen - Configuratiescherm - Software
- Trust Ami Mouse 250S Series 1.2
Start - programma’s - Trust - …
- Register (Hiermee kunt u zich registreren op de Trust site)
- Trust Ami Mouse 250S Series 1.2 (Hiermee komt u in het muis instellingsscherm)
- Uninstall Trust Ami Mouse 250S Series 1.2 (Hiermee verwijdert u de muissoftware)
Let op:

Wanneer de installatie door de gebruiker is aangepast (bijvoorbeeld niet
alles geïnstalleerd of andere locaties dan standaard opgegeven) zullen
bovenstaande gegevens afwijken.

Let op:

Afwijkingen kunnen ook ontstaan
stuurprogramma’s van internet.

Let op:

Per besturingssysteem kan de locatie of benaming wat afwijken m.b.t.
configuratiescherm.

4
4.1

door

gebruik

van

nieuwe

Gebruik
Opladen

De batterijen van de muis zijn leeg wanneer de signalering van de scroll-knop gaat
branden. Het is aan te raden om toch de muis regelmatig in de RF-ontvanger te
zetten zodat de batterijen altijd goed vol zijn. Om de batterijen op te laden gaat u als
volgt te werk:
1.

Zorg dat de ontvanger is aangesloten zoals omschreven in hoofdstuk 3.1.

2.

Plaats de muis in de RF-ontvanger.

3.

De rode signalering op de RF-ontvanger gaat continue branden, de muis
wordt opgeladen.

4.

De rode signalering op de RF-ontvanger gaat knipperen, de muis is bijna
opgeladen.

5.

De rode signalering op de RF-ontvanger gaat uit, de muis is volledig
opgeladen.
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4.2

Muis

In de onderstaande tabel 1 kunt u de functie van de op uw muis aanwezige knoppen
terug vinden. Gebruik tabel 1 in combinatie met figuur 4
Item

Benaming

Functie

A

Linker muisknop

Linker muisknop klik

B

Scroll; derde muisknop en
batteijspanningsindicator.

Scroll-knop, programmeerbare derde
muisknop en indicator wanneer
batterijen leeg zijn.

C

Rechter zijknop

Programmeerbare knop

D

Rechter muisknop

Rechter muisknop klik.

E

Linker zijknop

Programmeerbare knop.

F

Groene signalering

Indicatie voor draadloze verbinding.

G

Rode signalering

Indicatie voor het laden van de
batterijen.

Tabel 1: Uitleg knoppen

4.3
1.

Software
Dubbelklik op het Trust icoon in de taakblak. Zie figuur 6.

2.

Het muisconfiguratiescherm verschijnt. Zie figuur 7.

3.

In het tabblad ‘draaischijf’ kunt u de draaischijfmodus (scroll-knopmodus)
kiezen.

4.

Twee mogelijkheden:
•

Verhoog scrollmodus; heeft alle voordelen van de MS-Intellimouse en
scrollt in Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP/ NT4.

•

Intellimouse modus, werkt als een MS-Intellimouse.

5.

Selecteer de draaischijf snelheid.

6.

Tabblad ‘knop’. In tabblad ‘knop’ kunt u knop 3, 4 en 5 programmeren. Zie
figuur 8.

7.

Selecteer een knop en klik op het rechter pijltje. Een pulldown menu als in
figuur 9 verschijnt.

8.

Selecteer de gewenste functie.

9.

Klik op: ‘Pas toe’.

De muis is geprogrammeerd.
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Opnieuw kanaal kiezen

Het kan zijn dat u het kanaal wilt veranderen of de RF-ontvanger en de muis elkaar
weer opnieuw wilt laten detecteren. Ga als volgt te werk:
1.

Stel het gewenste kanaal in op de RF-ontvanger met schakelaar (A). Zie
figuur 2.

2.

Open het batterijcompartiment (A) van de muis en verwijder de batterijen. Zie
figuur 3.

3.

Stel hetzelfde kanaal in op de muis als op de RF-ontvanger met de
kanaalkeuzeschakelaar in het batterijcompartiment.

4.

Plaats de batterijen terug en sluit het batterijcompartiment.

5.

Druk op de detectieknop (B) aan de onderkant van de RF-ontvanger. Zie
figuur 2.

6.

De groene signalering (F) gaat knipperen. Zie figuur 4.

7.

Druk nu op de detectieknop (B) aan de onderkant van de muis. Zie figuur 3.

8.

De groene signalering op de RF-ontvanger gaat sneller knipperen en stopt
daarna met knipperen.

9.

De muis is weer klaar voor gebruik.
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Probleem oplossen
Werkwijze
1.
2.

Lees onderstaande oplossingen
Controleer actuele FAQ, drivers en manuals op
internet (www.trust.com/12328)

!

Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

Na plaatsen
batterijen gaat de
optische unit aan
de onderkant van
de muis niet
branden.

Batterijen verkeerd
geplaatst.

Plaats de batterijen zoals
aangegeven in het
batterijcompartiment.

Batterijen zijn leeg.

Zet de muis in de oplader. De
batterijen zijn vol wanneer de
rode signalering op de RFontvanger niet meer brandt.

Rode signalering
van de scroll-knop
op de muis brandt.

Batterijen zijn leeg.

Zet de muis in de oplader. De
batterijen zijn vol wanneer de
rode signalering op de RFontvanger niet meer brandt.

De groene LED op
de RF-ontvanger
brand niet.

De RF-ontvanger is niet
goed op de computer
aangesloten

Controleer de USB of PS/2
aansluiting.

Computer staat uit.

Zet computer aan.
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Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

De RF-ontvanger
detecteert de muis
niet, de groene LED
blijft enkel snel
knipperen.

De detectieknop van de
muis is niet lang genoeg
ingedrukt.

Hou de detectieknop ingedrukt
totdat de groene LED op de
RF-ontvanger stopt met
knipperen.

De muis staat niet op
hetzelfde kanaal als de
RF-ontvanger.

Stel de muis in op hetzelfde
kanaal als de RF-ontvanger.
Zie hoofdstuk 3.1.

Batterijen zijn verkeerd in
de muis geplaatst.

Plaats de batterijen zoals
aangegeven in het
batterijcompartiment.

Batterijen zijn leeg.

Zet de muis in de oplader. De
batterijen zijn vol wanneer de
rode signalering op de RFontvanger niet meer brandt.

Het gekozen kanaal wordt
verstoord door een ander
RF signaal.

Selecteer een ander kanaal en
maak opnieuw contact met de
RF-ontvanger. Zie hoofdstuik
5.

Niet juist aangesloten.

Sluit de muis correct aan. Zie
hoofdstuk 3.1.

Er is nog software van uw
vorige muis geïnstalleerd.

Verwijder de oude software.
Zie hoofdstuk 3.2.

De USB poort werkt niet
goed.

Controleer de USB poort. Kijk
ook op:
www.trust.com/customercare/h
elp/usb

Er wordt gebruik gemaakt
van Windows NT of 95 en
de muis is aangesloten op
de USB poort.

In deze besturingssystemen
werkt de muis alleen via de
PS/2 poort.

Batterijen van de muis
zijn leeg.

Zet de muis in de oplader. De
batterijen zijn vol wanneer de
rode signalering op de RFontvanger niet meer brandt.

Afstand tussen RFontvanger en muis te
groot.

Afstand mag maximaal 1 meter
zijn.

De muis wordt op een
glanzende ondergrond
gebruikt.

Gebruik de muis op een
andere ondergrond.

De muis wordt niet
gedetecteerd door
Windows.

Bediening met de
muis verloopt
stotterend.
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Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

De muispijl op het
scherm reageert
niet.

Het gekozen kanaal wordt
verstoord door een ander
RF signaal.

Selecteer een ander kanaal.

De muis is in slaap stand
gegaan.

Maak de muis wakker door een
van de muis knoppen in te
drukken.

Afstand tussen RFontvanger en muis te
groot.

Afstand mag maximaal 1 meter
zijn.

Contact tussen muis en
RF-ontvanger is verloren
door bijvoorbeeld een
stroomstoring.

Maak opnieuw contact met de
RF-ontvanger. Zie hoofdstuk 5.

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: 12328;
•
Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
•
Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.
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