TRUST 850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER
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Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de ‘TRUST 850F VIBRAFORCE
FEEDBACK SIGHTFIGHTER‘. De TRUST 850F VIBRAFORCE FEEDBACK
SIGHTFIGHTER is te gebruiken bij het spelen van spellen. De gamepad geeft met
de ingebouwde Vibration Feedback functie een hoger realisme gehalte en betere
controle over het spel.
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Veiligheid

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:
- De TRUST 850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER heeft geen
speciaal onderhoud nodig. Om de gamepad 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 kan gevaar
opleveren en 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. Wanneer u dit apparaat opent, kunt u in contact
komen met onderdelen waar spanning op staat.
- In de volgende omstandigheden laat u het apparaat repareren door
gekwalificeerd personeel:
- het snoer of de stekker is beschadigd of versleten;
- het apparaat is in contact geweest met regen, water of andere vloeistof.

2.1
Let op:

Vibration Feedback
Langdurig spelen met ingeschakelde Vibration Feedback functie
kan op de lange termijn lichamelijke klachten veroorzaken. Het
is ten zeerste aan te raden om na maximaal een uur gespeeld te
hebben rust te nemen of de Vibration Feedback functie tijdelijk
uit te schakelen. De Vibration Feedback functie is uit te
schakelen bij de instellingen voor spelbesturingen in het
Windows configuratiescherm. Zie hoofdstuk 4.2 voor meer
informatie over het uitschakelen van de vibratie.
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Installatie

3.1

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. Wees wel zeker dat u alleen
programma’s wist van oude, niet meer gebruikte (vergelijkbare) producten.
1. Activeer de veilige modus van Windows (tijdens opstarten van systeem F8
indrukken, voordat het Windows opstartscherm verschijnt, dan volgt een kort
menu en hier veilige modus selecteren)
2. Activeer ‘Start – Instellingen – Configuratiescherm – Software’.
3. Zoek alle oude programma’s op van gelijksoortige oude producten en verwijder
deze (knop toevoegen / verwijderen). Door safe mode is het mogelijk dat u zelfs
dubbele tegen komt. Verwijder in dat geval ook de dubbele programma’s.
4. Herstart de computer.

3.2

Installatie driver in Windows 98 / Me / 2000 / XP

Let op:

Op www.trust.com/13017.doc 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 (behalve
Windows) zijn afgesloten.

Let op:

1.
2.
3.

Tijdens installatie in Windows 2000 en XP kunt u de melding
krijgen dat het een niet gesigneerde driver betreft. Dit is geen
probleem voor de juiste functionaliteit. Ga door met de
installatie.
Start Windows.
Plaats de bijgeleverde CD-ROM met stuurprogramma’s en applicaties in uw
CD-ROM speler.
De Trust Software Installer wordt automatisch gestart. Zie figuur 1. Indien dit
bij u niet het geval is, ga dan naar ‘Start – Uitvoeren’ en typ in het invoerveld
[D:\SETUP.EXE] en klik op ‘OK’.

Let op:
4.
5.
6.

De letter ‘D:\’ is het voorbeeld voor uw CD-ROM speler.
Controleer bij uw systeem welke letter er voor uw CD-ROM
speler staat.
Klik op de knop ‘TRUST 850F DRIVER 3.0’ om de installatie van het
stuurprogramma te starten. Zie figuur 1.
Het installatiescherm verschijnt. Zie figuur 2. Klik op ‘Volgende’ {Next} en volg
de verdere aanwijzingen op het scherm op.
Herstart uw systeem na de installatie van het stuurprogramma.

3.3

Installatie Microsoft DirectX 8.1

Let op:

De meest recente versie van DirectX kunt u vinden op
www.microsoft.com/directx

Let op:

Windows XP beschikt standaard al over DirectX versie 8.1 en
hoeft u dus niet apart te installeren.
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Voor de beste ondersteuning van de Vibration Feedback functies in spellen kunt u
DirectX 8.1 installeren. Volg hiervoor onderstaande aanwijzingen op:
1.
Volg de stappen 1 t/m 3 van hoofdstuk 3.2 nogmaals op om de Trust
Software Installer te starten. Zie figuur 1.
2.
Klik op de knop ‘MICROSOFT DIRECTX 8.1’ om de installatie te starten.
3.
Volg de aanwijzingen op het scherm op.
4.
Herstart uw systeem na de installatie.

3.4

Aansluiten Trust 850F gamepad

Na de installatie van het stuurprogramma en DirectX 8.1 kunt u uw 850F VibraForce
Feedback SightFighter aansuiten op uw computer. Volg hierbij onderstaande
aanwijzingen op:
1.
Start Windows
2.
Sluit de aangehechte USB kabel van de gamepad aan op een vrije USB
poort van uw computer.
3.
Windows detecteert de nieuwe hardware en installeert automatisch het
bijbehorende stuurprogramma. Selecteer in Windows 2000 en XP de optie
om automatisch te zoeken naar het beste stuurprogramma.
Let op:

Tijdens installatie in Windows 2000 en XP kunt u de melding
krijgen dat het een niet gesigneerde driver betreft. Dit is geen
probleem voor de juiste functionaliteit. Ga door met de
installatie.
Uw Trust 850F VibraForce Feedback SightFighter is nu geïnstalleerd. Ga door met
de volgende hoofdstukken voor het testen van de gamepad.
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Gebruik

4.1

Functies gamepad

Zie onderstaande tabel en figuur 3 voor de diverse functies van de gamepad:
Functie

Beschrijving

A

Directiepad voor besturing in 8 verschillende richtingen (bediening
X-as en Y-as in spelbesturingen)

B

Versnelling (Throttle, bediening 3e as in spelbesturingen)

C

Roer (Rudder, bediening 4e as in spelbesturingen)

D

Actieknop 1

E

Actieknop 2

F

Actieknop 3

G

Actieknop 6

H

Actieknop 5

I

Actieknop 4

J

Actieknop 8

K

Actieknop 7
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Binnen in de gamepad zijn 2 motoren ingebouwd voor de Vibration Feedback
functie. De vibratie is in te stellen via de instellingen voor spelbesturingen in het
Windows configuratiescherm. Zie hoofdstuk 4.2 voor meer informatie.

4.2

Testen

De 850F VibraForce Feedback SightFighter beschikt over een automatische
calibratie functie, dus u hoeft het gamepad niet zelf te calibreren. Volg onderstaande
aanwijzingen op voor het testen van het gamepad in Windows:
1.

Ga naar ‘Start – Instellingen – Configuratiescherm’ en dubbelklik op het icoon
‘Spelbesturingen’. Het optiemenu voor spelbesturingen verschijnt. Zie figuur
4. Hierin staat de ‘Trust 850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER’
weergegeven.

2.

Zorg er voor dat bij het tabblad ‘Spelbesturing ID’ {Controller IDs} de ‘Trust
850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER’ op ID nr. 1 is ingesteld,
indien nodig klik op de knop ‘Wijzigen’ {Change} om het ID nr. Op 1 te zetten
(voor het geval er meerdere spelbesturingen zijn aangesloten).

3.

Ga terug naar het tabblad ‘Spelbesturingen’ {Controllers}, selecteer de ‘Trust
850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER en klik op de knop
‘Eigenschappen’ {Properties}. Zie figuur 4.

4.

Het tabblad ‘Test Input’ verschijnt. Zie figuur 5. Hierin kunt u de X-as en Y-as
(directiepad A, indrukken in 8 richtingen), de versnelling (throttle B, bediening
3e as), het roer (rudder C, bediening 4e as) en de 8 actieknoppen testen.

5.

Ga naar het tabblad ‘Vibration’. Zie figuur 6. Hierin kunt u de sterkte en de
tijdsduur van de vibratie instellen en beide vibratiemotoren onafhankelijk of
gelijktijdig testen.

6.

Ga naar het tabblad ‘Gain Settings’. Zie figuur 7. Hierin kunt u de sterkte van
de Vibration Feedback instellen van 0% (uit) tot 100% voor spellen die deze
functie ondersteunen.

Uw Trust 850F VibraForce Feedback SightFighter is nu klaar voor gebruik.
Raadpleeg ook de handleidingen van uw spellen voor het eventueel programmeren
van de knoppen en de Vibration Feedback van de gamepad.
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Verwijderen

Indien u de gamepad wilt verwijderen van uw computer, volg dan onderstaande
aanwijzingen op:
1.

Ga naar ‘Start – Instellingen – Configuratiescherm’ en dubbelklik op het icoon
‘Software’ {Add/Remove Programs}.

2.

Selecteer de ‘TRUST 850F VIBRAFORCE FEEDBACK SIGHTFIGHTER’ uit
de lijst en klik op de knop ‘Toevoegen/Verwijderen’ {Add/Remove}.

3.

Volg de aanwijzingen op het scherm om de gamepad te verwijderen van uw
systeem.

4.

Haal de USB aansluitplug van de gamepad uit de USB aansluiting van uw
computer.

5.

Herstart uw computer.
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Probleem oplossen
Werkwijze
1.
2.

Lees onderstaande oplossingen
Controleer actuele FAQ, drivers en manuals op
internet (www.trust.com/13017)
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Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

Windows vindt geen
nieuw apparaat na
het aansluiten van
de gamepad.

Kabels niet goed
aangesloten.

Controleer aansluiting.

USB poort van de computer
werkt niet.

Verwijder USB poort uit
apparaatbeheer en
installeer opnieuw.

Stuurprogramma is niet
goed geïnstalleerd.

Koppel de gamepad los van
de USB poort en installeer
dan eerst het
stuurprogramma.
Vervolgens gamepad weer
aansluiten op de USB poort.

De gamepad
reageert niet juist in
het spel.

DirectX 8.0 of hoger niet
geïnstalleerd.

Installeer de bijgeleverde
DirectX versie 8.1 of ga naar
www.microsoft.com/directx
voor de laatste versie.

De gamepad
reageert niet.

De gamepad staat bij
‘Spelbesturingen’ in het
configuratiescherm niet op
ID nr. 1

Zet het stuur op
spelbesturing ID nr. 1. Zie
hoofdstuk 4.2.

De computer loopt
vast bij gebruik
USB.

USB poort heeft IRQ
gedeeld met ander
apparaat.

Haal kaarten uit uw
computer of deel uw
computer opnieuw in.

Bediening gamepad
is mogelijk, maar
Vibration Feedback
werkt niet.

Instellingen voor vibratie
staan ingesteld op 0% (uit).

Stel de sterkte van de
vibratie in. Zie hoofdstuk
4.2.

Spel ondersteunt geen
Vibration Feedback.

Kies ander spel.

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: 13017;
•
Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
•
Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.
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