TRUST AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL
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Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de AMI MOUSE 300 CORDLESS
DUAL SCROLL. Voorkennis is niet nodig voor installatie en gebruik van dit product.
Deze muis beschikt over zowel een verticale scrollwiel als een horizontaal scrollwiel.
De muis werkt draadloos via infrarood wat u dus een grote vrijheid geeft.
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Veiligheid

1.

Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving zoals badkamers,
vochtige kelders, zwembaden, etc.

2.

Repareer dit apparaat niet zelf.

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.
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Installeren

Voordat u de software gaat installeren van de AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL
SCROLL, moet u eerst de stuurprogramma’s verwijderen van uw vorige muis.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw vorige muis.

3.1
1.
2.
3.
4.
5.

Let op:

Batterijen plaatsen
Neem de muis uit de verpakking.
Draai de muis ondersteboven. Het klepje van het batterijcompartiment wordt
zichtbaar (zie figuur 1).
Maak het klepje van het batterijcompartiment open.
Plaats de bijgeleverde batterijen.
Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug tot een zachte klik te
horen is.
Plaats de batterijen met de juiste polariteit, zoals is weergegeven
in het batterijcompartiment.
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3.2

Aansluiten

Let op:
1.

Sluit de muis alleen aan op de PS/2 poort van uw computer.

Zorg dat de computer uit staat en de eventuele oude muis drivers verwijdert
zijn van uw systeem.

2.

Sluit de muis aan op de PS/2 poort van uw computer.

3.

Zet de computer aan.
•

In alle besturingssystemen wordt de muis automatisch gedetecteerd en
geïnstalleerd.

Om het beste resultaat te hebben met de ontvangst van signalen van de muis is het
aan te raden de ontvanger met het bijgeleverde klittenband te bevestigen aan de
onderkant of zijkant van uw monitor. Uw muis bevat twee zenders voor een optimaal
werkbereik van 1600. De groene LED in de ontvanger geeft aan dat er een goede
gegevensoverdracht plaats vindt.
Let op:

Wanneer de infrarode straal van muis naar ontvanger wordt
onderbroken zal uw muis niet functioneren.

3.3
1.

2.

Installatie software
Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM speler. De 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.

Figuur 2 verschijnt.

3.

Selecteer de taal die u wenst te gebruiken tijdens de installatie.

4.

Klik op ‘AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL‘ om de installatie te
starten.

5.

Volg de stappen die op uw beeld verschijnen.

6.

Wanneer figuur 3 verschijnt klikt u op ‘voltooien’. De muis is geïnstalleerd en
klaar voor gebruik.
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Gebruik

4.1

Muis

De uitleg van de knoppen wordt gedaan via tabel 1 in combinatie met figuur 4.
Knop

Functie

Opmerking

A

Scroll wiel

Horizontaal scrollen

B

Rechter muisknop

C

Scroll wiel + derde
muisknop

D

Infraroodvenster

E

Verticaal scrollen. Druk het wiel in om de derde muisknop
te gebruiken.

Linker muisknop
Tabel 1: Omschrijving knoppen
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4.2

Onderhoud

De bal van de muis wordt door gebruik vuil en kan daardoor slechter gaan
functioneren.
1.

Schakel de computer uit.

2.

Verwijder de ring waarmee de bal op zijn plaats wordt gehouden.

3.

Haal de bal uit het compartiment.

4.

Reinig de ruimte waarin de bal zich bevindt. Gebruik een licht bevochtigd
wattenstaafje (niet te vochtig). De muis kan daardoor stoppen met
functioneren.

5.

Reinig de bal door hem even onder koud stromend water te houden en maak
de bal droog met een niet pluizende doek.

6.

Plaats de bal terug in de muis, zet de ring weer op zijn plaats en zet de
computer aan.

4.3

Software

1.

Dubbelklik op het Trust icoon in de system tray. Zie figuur 5.

2.

Het scherm met daarin in het tabblad ‘knoppen’ verschijnt. Zie figuur 6.

3.

4.

In het tabblad ‘knoppen’ kunt u:
•

Knoppen toewijzen; Selecteer de gewenste knop en geef hem een
functie doormiddel van het pulldown menu.

•

Dubbelkliksnelheid instellen; Schuif de slider naar langzaam of snel.

•

Links of rechtshandig instellen; Selecteer links of rechtshandig.

•

Klik na de gewenste instellingen op ‘toepassen’.

In het tabblad ‘wieltje’ (figuur 7) kunt u:
•

Wielmodus instellen; Selecteer ‘Enhanced Dual Wheel-Modus’ gebruikt
alle functies van de MS IntelliMouse plus verticaal en horizontaal
scrollen in Windows 95, 98, 2000 en NT-programma’s of selecteer ‘MSIntelliMouse-comp. Modus gebruikt alleen het verticale scrollwiel werkt
en heeft dezelfde functies als de MS IntelliMouse. Wanneer u ‘verticaal
en horizontaal wieltje’ selecteert wordt de functie van deze twee
omgedraaid.

•

Horizontale en verticale scroll snelheid instellen; Selecteer het aantal
regels per scroll of één pagina per scroll.

•

Zoom functie inschakelen in Office 97/2000.

5.

In het tabblad ‘Instellingen’ (figuur 8) kunt u het ‘netjump’ en ‘luckyjump’ menu
veranderen naar eigen wens.

6.

Klik op ‘Nieuw/Bijwerken’ om nieuwe functies aan te maken. Volg de
instructies op uw scherm.

Let op:

Het ‘netjump’ en Luckyjump’ menu zijn toe te wijzen aan één van de
muisknoppen via het tabblad ‘knoppen’.
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Probleem oplossen

Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

Muispijl beweegt
niet.

Ontvanger niet goed
aangesloten.

Sluit ontvanger opnieuw
aan.

Buiten bereik van zender.

Gebruik muis dichter bij de
zender.

Ontvanger ‘ziet’ de muis
niet.

De voorzijde van de muis
moet naar de voorzijde van
de ontvanger gericht zijn

Batterijen leeg.

Plaats nieuwe batterijen.

Batterijen verkeerd
geplaatst.

Plaats de batterijen in de
juiste polariteit

Windows detecteert
geen muis.

Ontvanger is niet
aangesloten.

Sluit ontvanger goed aan.

Bladerfunctie werkt
niet.

Software van uw vorige
muis is nog actief.

Verwijder eerst de software
van uw vorige muis voordat
u deze software installeert.
Raadpleeg handleiding van
uw vorige muis.

Software niet geïnstalleerd.

Installeer de muissoftware.

Muis in de verkeerde mode
ingesteld.

Stel de muis in, in de juiste
mode.

Muis niet juist geïnstalleerd
onder Windows 2000 of NT.

Verwijder de software en
installeer muis opnieuw.

Muis beweegt
slecht.

Software verkeerd ingesteld.

Stel software goed in.

Toepassing niet 100%
compatible met Windows.

Gebruik een toepassing die
compatibel is.

Bal en rollers zijn vies.

Bal en muis schoonmaken.

Registreer uw product via www.trust.com, zodat u in aanmerking komt voor optimale
garantie- en service ondersteuning zoals actuele FAQ en de laatste drivers.
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. 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: 12535;
•
Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
•
Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.
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