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Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST 350L MOUSE
OPTICAL. De TRUST 350L MOUSE OPTICAL is een vijfknops muis met scrollwiel
en handige houder voor de opslag van de muis wanneer deze niet in gebruik is. De
muis is geschikt voor rechts- en linkshandige gebruikers Er kunnen drie knoppen
worden ingesteld met de meegeleverde software voor eenvoudige toegang tot
veelgebruikte functies. Deze muis is gemaakt met de nauwkeurige optische
technologie, zodat u geen muisbal hoeft schoon te maken.

2

Veiligheid

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:
De TRUST 350L MOUSE OPTICAL heeft geen speciaal onderhoud nodig.
Om het product 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.
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3.1

Installatie
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 te verwijderen voordat het
nieuwe stuurprogramma wordt geïnstalleerd.
1.
Activeer safemode van Windows (tijdens opstarten van systeem F8 frequent
indrukken, dan volgt een kort menu en hier safe mode 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 safemode is het
mogelijk dat u zelfs dubbele programma's tegenkomt. Verwijder in dat geval
ook de dubbele programma’s.
4.
Start de computer opnieuw op.

3.2
1.
2.
3.
4.

Aansluiten

NL

Zorg dat de computer uitstaat.
Sluit de groene stekker van de muis aan op de PS/2-muisaansluiting van de
computer. Raadpleeg de handleiding van de computer of het moederbord
voor meer informatie hierover.
Start de computer op.
Het toetsenbord wordt automatisch gedetecteerd en geïnstalleerd als
standaard PS/2-toetsenbord.
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3.3

Installatie in Windows 98 / ME / 2000 / XP

Opmerking: Op www.trust.com/13089 staan altijd de laatste nieuwe drivers.
Controleer of er eventueel een nieuwe versie beschikbaar is en
gebruik deze dan voor installatie.
Opmerking: Zorg dat tijdens installatie alle overige programma’s behalve Windows
zijn afgesloten.
Opmerking: Tijdens installatie in Windows XP kunt u de melding krijgen dat het
een non-signed driver betreft. Dit is geen probleem voor de
functionaliteit. Klik op OK om door te gaan.
Opmerking: In het voorbeeld is ‘D:\’ gebruikt als het CD-ROM-station. Dit kan per
computer verschillen.
Opmerking: De meegeleverde software is bedoeld voor het instellen van de drie
knoppen. De muis kan worden gebruikt zonder de software te
installeren.
1.
Plaats de CD-ROM in het CD-ROM-station van de computer. Het
installatieprogramma wordt automatisch gestart. Als het programma niet
wordt gestart, voert u de volgende handelingen uit:
a)
Selecteer Uitvoeren in het menu Start.
b)
Typ [D:\Setup.exe] en klik op OK om het installatieprogramma voor
Trust software te starten.
2.
Fig. 2 wordt weergegeven.
3.
Klik op de taal die u wilt gebruiken voor de installatie.
4.
Klik op ‘Trust Mouse Utility‘ om de installatie van de muis te starten.
5.
Voer de instructies op het scherm uit.
6.
Start de computer opnieuw op.
De installatie van de software voor de muis is nu voltooid.

4

Controle na de installatie

Nadat u het apparaat en het stuurprogramma hebt geïnstalleerd, zijn de volgende
onderdelen op de computer geïnstalleerd. U kunt deze controleren.
Taakbalk
– De pictogrammen die worden weergegeven in figuur 3 moeten zichtbaar zijn in de
taakbalk.
Start – Instellingen – Configuratiescherm - Systeem - Apparaatbeheer.
- Muis – WHEEL MOUSE PS/2
Start – Instellingen – Configuratiescherm - Software.
Start - Programma's – Trust Mouse Utility
- Trust Mouse Utility
- Uninstall Trust Mouse Utility
Opmerking: Wanneer de installatie door de gebruiker is aangepast (bijvoorbeeld
niet alles geïnstalleerd of andere locaties dan standaard opgegeven)
zullen bovenstaande gegevens afwijken.
Opmerking: Afwijkingen kunnen ook ontstaan door gebruik van nieuwe
stuurprogramma’s van Internet.
Opmerking: Per besturingssysteem kan de locatie of benaming wat afwijken m.b.t.
configuratiescherm.
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5.1.1

Gebruik
Info over optische technologie

Voor de 350L MOUSE OPTICAL wordt een technologie gebruikt waarbij een
ingebouwde sensor een groot aantal foto's per seconde neemt en deze vergelijkt
met eerder gemaakte foto's.
Hiervoor wordt gebruikgemaakt van licht, zodat het oppervlak waarop de muis wordt
geplaatst, zeer belangrijk is. Doorzichtige oppervlakken, zoals glas en spiegels,
reflecteren het licht van de muis niet goed, maar laten het licht door. Zwarte of rode
oppervlakken kunnen ook een probleem opleveren, omdat deze een deel van het
licht absorberen dat door de muis wordt uitgezonden. U kunt het beste een plat, wit
oppervlak voor de muis gebruiken. Dit houdt echter niet in dat de muis niet volledig
werkt op andere oppervlakken, maar dat de muis trager kan reageren dan op een
wit, plat oppervlak.

5.1.2

Uitleg knoppen

De muis bevat vijf verschillende knoppen en een scrollwiel. De functies van deze
onderdelen worden in tabel 2 aangegeven. Gebruik deze tabel samen met figuur 1.
Item
Naam
Functie
Knop 1
Functie van rechtermuisknop.
A
Knop 2
In te stellen derde muisknop + scrollwiel.
B
Knop 3
Functie van linkermuisknop.
C
Knoppen 4 + 5
In te stellen vierde en vijfde muisknop aan de
D
linker- en rechterzijde van de muis.
Tabel 2: Uitleg muis

5.1.3

Software

1.
2.
3.
4.

Dubbelklik op het pictogram Trust (figuur 3) op de taakbalk.
Het venster met muiseigenschappen wordt weergegeven (figuur 4).
De scrollwielmodus kan worden geselecteerd op het tabblad ‘Scroll wheel’.
Er zijn twee opties:
•
Verhoogde scrollmodus: bevat alle voordelen van de MS-Intellimouse.
U kunt hiermee bladeren in Windows 98, Windows ME, Windows 2000
en Windows XP.
•
Intellimouse-modus: werkt als een MS-Intellimouse.
5.
Selecteer de snelheid van het scrollwieltje
6.
Knoppen 3, 4 en 5 kunnen worden ingesteld op het tabblad 'Buttons' (zie
figuur 5).
7.
Selecteer een knop en klik op de pijl aan de rechterzijde. Er wordt een
vervolgkeuzelijst weergegeven (zie figuur 6).
8.
Selecteer de gewenste functie.
9.
Klik op 'Apply'.
De muis is nu ingesteld.
Als u met de rechtermuisknop op het pictogram Trust klikt en vervolgens 'Active
mouse property' selecteert, kunt u de muiseigenschappen van Windows instellen,
zoals links- en rechtshandig gebruik.
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U kunt de software de-installeren door de functie 'Uninstall' uit te voeren. Deze
functie bevindt zich in dezelfde map als de functie 'Mouse utility'.
Als u met de rechtermuisknop op het pictogram Trust klikt en vervolgens 'Exit'
selecteert, wordt het programma afgesloten, zodat u de functies van de knoppen
kunt gebruiken die zijn opgegeven in andere programma's.
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Problemen oplossen

Methode
1.
Voer de instructies uit die hierna worden gegeven.
2.
Controleer op actuele FAQ's, stuurprogramma's en
instructie handleidingen op het Internet
(www.trust.com/13089).
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Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

De muis reageert niet
of er wordt een
foutbericht over de
muis weergegeven
wanneer de computer
wordt opgestart.

De muis is niet of niet juist
aangesloten.

Sluit de muis aan op de
(groene) PS/2-muispoort
en start de computer
opnieuw op.

De software voor de
vorige muis is nog steeds
actief.

Verwijder de software
voor de vorige muis
voordat u de Trust
software installeert (zie
hoofdstuk 3.1).

De PS/2-muispoort is niet
geactiveerd.

Activeer de PS/2-poort.
Raadpleeg de handleiding
van de computer of het
moederbord voor meer
informatie hierover.

Er wordt in Windows
een foutmelding
weergegeven over de
muis.

De muis is niet juist
aangesloten.

Sluit de muis juist aan op
de (groene) muispoort.
Gebruik geen
conversieprogramma om
deze aan te sluiten op
ene seriële poort.

De muispijl op het
scherm reageert
slecht.

Het gebruikte oppervlak is
niet geschikt voor een
optische muis.

Gebruik geen
doorzichtige, rode of
zwarte oppervlakken voor
de muis.

De bladerfunctie werkt
niet.

De software is niet
geïnstalleerd.

Installeer de software
voor de muis.

De software is niet juist
geconfigureerd.

Configureer de software
op de juiste manier.

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem
dan contact op met één van de Trust Customer Care Centers. De achterkant van
deze handleiding bevat meer informatie hierover. U dient de volgende gegevens in
ieder geval bij de hand te hebben:
•
Het artikelnummer: 13089;
•
Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
•
Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.
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