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Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST 360B EASYSCROLL
DESKSET. De TRUST 360B EASYSCROLL DESKSET bevat 33 multifunctionele
knoppen en is ontwikkeld om een grotere efficiëntie en productiviteit te leveren bij
het gebruik van een computer. U beschikt met dit toetsenbord over meer
sneltoetsen, waardoor u eenvoudiger met de computer kunt werken en programma's
(zoals Microsoft Office) snel kunt openen met behulp van één toets. U kunt met het
navigatiewiel door (Internet-) pagina's bladeren. De muis 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. De set werkt draadloos op een frequentie van 27
Mhz. De set bevat één kanaal met 256 verschillende ID codes. Deze set kan worden
gebruikt voor een afstand tot 1 meter.
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Veiligheid

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:
De The TRUST 360B EASYSCROLL DESKSET 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.

0470
-

-

-

Dit product werkt op een frequentie van 27.045 ~ 27.555 MHz en is volgens
de R&TTE Europese richtlijnen goedgekeurd en voldoet aan de essentiële
eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit
product mag in alle EG-landen, NO, CH, PL gebruikt worden. De verklaring
van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/13094/ce
Buiten de EU kunnen er beperkingen gelden voor het gebruik van dit product.
Controleer in dat geval of dit product in overstemming is met de lokale regels.
Frequenties: 27.045 ~ 27.555 MHz, Bandbreedte: +/- 4,5 KHz, Vermogen:
0.12 mW.
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
kan worden beperkt door, of beperkend kan zijn voor andere draadloze
producten. Dit kan alleen worden voorkomen door te letten op onderlinge
afstanden van elkaar en waar mogelijk wisselen van kanalen.
1
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3.1

Wees voorzichtig met gebruik van draadloze producten als u een pacemaker
hebt of afhankelijk bent van andere gevoelige levensbehoeftige apparatuur.
Dit blijft een product dat radiosignalen uitzendt.

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. U kunt uw oude hardware hiervoor
gebruiken.
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.
Schakel de computer uit en ontkoppel, indien nodig, oude hardware.

3.2
1.
2.
3.
4.
5.

3.3
1.
2.
3.

4.
5.

6.
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Aansluiten
Sluit de stekker van het toetsenbord (paars) en van de muis (groen) aan op
de PS/2-aansluitingen op de computer. Raadpleeg de handleiding van de
computer of het moederbord voor meer informatie hierover.
Plaats het toetsenbord vóór u. Plaats de pinnen van de handpalmsteun voor
de gaatjes in het toetsenbord en druk de handpalmsteun voorzichtig in het
toetsenbord totdat u een klik hoort.
Start de computer op.
Het toetsenbord wordt automatisch geïnstalleerd als standaard PS/2toetsenbord.
Wanneer de installatie van de hardware is voltooid, gaat u door met het
maken van een draadloze verbinding met de muis en het installeren van de
software voor gebruik van de extra multifunctionele knoppen.

Een draadloze verbinding maken met de muis
Zorg dat de muis niet meer dan één meter bij het toetsenbord vandaan staat
en dat er zich geen objecten (of een metalen oppervlak) tussen de producten
bevinden, omdat dit de functionaliteit van de verbinding zal verminderen.
Zorg ervoor dat de batterijen zijn geplaatst en dat het energieniveau
voldoende is.
De ontvanger in het linkerdeel van het toetsenbord bevat een rode
signalering voor het weergeven van de verbindingsstatus. De signalering
bevindt zich linksboven op het toetsenbord. Wanneer de signalering rood
knippert, worden gegevens ontvangen.
Druk op de knop (rechtsonder) op het toetsenbord. De rode signalering gaat
knipperen.
Druk op de ronde ID-knop aan de onderkant van de muis (zie ‘A’ in figuur 1).
De rode signalering stopt nu ook met knipperen. De signalering blijft constant
branden. Er is nu een verbinding tussen de muis en de ontvanger. U kunt de
muis nu gebruiken als normale muis. Wanneer de ontvanger gegevens
ontvangt (van de muis), gaat deze snel knipperen.
Ga door met de installatie van de software als u de extra functies wilt
gebruiken.
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3.4

Installatie van software in Windows 98 / ME / 2000 / XP

Opmerking: Op www.trust.com/13094 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: In het voorbeeld is ‘D:\’ gebruikt als het CD-ROM-station. Dit kan
echter per computer verschillen.
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 ‘Trust Keyboard Utility‘ om de installatie van het toetsenbord te
starten.
4.
Voer de instructies op het scherm uit.
5.
Klik op ‘Trust Mouse Utility‘ om de installatie van de muis te starten.
6.
Voer de instructies op het scherm uit.
De installatie van de software voor het toetsenbord en de muis is nu voltooid.
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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.
Start – Instellingen – Configuratiescherm - Systeem - Apparaatbeheer.
- Toetsenbord – Standaard 101/102-Key of Microsoft Natural Toetsenbord
Muis – Standaard PS/2-muis
Start – Instellingen – Configuratiescherm - Software.
Trust Keyboard Utility 1.0
Trust Mouse Utility 1.0
Start - Programma's - Trust
Trust – Keyboard Utility v1.0
Trust – Mouse Utility v1.0
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.

5
5.1

Gebruik van het toetsenbord
Toetsenbordknoppen

Naast de standaardtoetsen bevat het toetsenbord 33 multimediaknoppen.
Deze worden hierna in tabel 1 weergegeven. Met de F(unctie) Lock-toets (fig. 3)
kunt u schakelen tussen de normale functietoetsen en het multifunctionele gebruik
3
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van deze toetsen. Als u het Euro-symbool wilt gebruiken, moet u de F(-lock)-toets
inschakelen.
Tabel 1
Toets

F

Functie

Uitleg/opmerkingen

F(unctie)
lock

Overschakelen van normale functietoetsen
naar geavanceerde functietoetsen. Deze
worden weergegeven onder de functietoetsen
(F1-F12).

Fig. 3
Help

Het Help-bestand voor het actieve venster
openen (indien beschikbaar).

Nieuw

Een nieuw document maken in programma's
waarin deze opdracht wordt ondersteund.

Openen

Een document openen in programma's waarin
deze opdracht wordt ondersteund.

Opslaan

Het bestand in het actieve venster opslaan

Vervangen Zoeken naar opgegeven tekst en opmaak en
deze vervangen.
Spelling

Het spellingcontroleprogramma van het
actieve document starten, als het
desbetreffende programma deze functie
bevat.

Opnieuw
uitvoeren

De vorige ongedaan gemaakte actie opnieuw
uitvoeren.

Beantwoorden

Het e-mailbericht in het actieve venster
beantwoorden.

Alles
beantwoorden

Alle e-mailberichten in het actieve venster
beantwoorden.

Volgende

Het e-mailbericht in het actieve venster
doorsturen.

Verzenden Het e-mailbericht in het actieve venster
verzenden.

€

4

Euro

Druk hierop om het euroteken weer te geven.
F(lock) moet hiervoor zijn ingeschakeld.
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Toets

Functie

Uitleg/opmerkingen

Word

Microsoft Word openen.
Deze sneltoets kan desgewenst worden
ingesteld op een andere toepassing.

Excel

Microsoft Excel openen.
Deze sneltoets kan desgewenst worden
ingesteld op een andere toepassing.

PowerPoint Microsoft PowerPoint openen.
Deze sneltoets kan desgewenst worden
ingesteld op een andere toepassing.
Agenda

De agenda van Microsoft Outlook openen.
Deze sneltoets kan desgewenst worden
ingesteld op een andere toepassing. U kunt
bovendien in de Internet-opties van Windows
een andere agenda opgeven.

Vorige

Teruggaan naar het vorige weergegeven item
in programma's waarin de opdracht Vorige
wordt ondersteund, zoals een webbrowser
Deze sneltoets kan desgewenst worden
ingesteld op een andere toepassing.

Volgende

Doorgaan naar het volgende item - als dit item
eerder is weergegeven in dezelfde sessie - in
programma's waarin de opdracht Volgende
wordt ondersteund, zoals een webbrowser
Deze sneltoets kan desgewenst worden
ingesteld op een andere toepassing.

Stop

Internet
Explorer

Het laden of vernieuwen van een webpagina of de
inhoud van een bepaald venster stopzetten. Deze
sneltoets kan desgewenst worden ingesteld
op een andere toepassing.

NL

De standaardwebbrowser starten en naar de
startpagina gaan. Als de webbrowser al is
ingeschakeld, wordt de startpagina geopend.
U kunt de WWW-toets toewijzen aan een
andere webbrowser, startpagina of
toepassing.
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Toets

Functie

Uitleg/opmerkingen

Het standaard e-mailprogramma starten. Als u
niet zeker weet wat het standaard emailprogramma is, kunt u dat met behulp van
deze toets zien. U kunt de e-mailtoets
toewijzen aan een ander e-mailprogramma of
Emailprogramma toepassing. U kunt bovendien uw eigen emailprogramma kiezen in de Internet-opties
van Windows. Deze sneltoets kan
desgewenst worden ingesteld op een andere
toepassing.
Het deelvenster Favorieten in Internet
Explorer openen. U kunt hier snelkoppelingen
Favorieten opslaan naar veelgebruikte bestanden,
websites of andere items, zodat u deze
eenvoudig kunt openen. Deze sneltoets kan
desgewenst worden ingesteld op een andere
toepassing.
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Vernieuwen

De gegevens op een actieve webpagina of de
inhoud van een bepaald venster bijwerken
Deze sneltoets kan desgewenst worden
ingesteld op een andere toepassing.

Zoeken

Het deelvenster Zoeken in Internet Explorer
openen. Deze sneltoets kan desgewenst
worden ingesteld op een andere toepassing.

Afspelen/
Pauze

Media afspelen of pauzeren. Bij pauze drukt u
nogmaals op deze knop om verder te gaan
met afspelen. Deze sneltoets kan desgewenst
worden ingesteld op een andere toepassing.

Stop

Stoppen met het afspelen van media. Deze
sneltoets kan desgewenst worden ingesteld
op een andere toepassing.

Volume
omhoog

Het volume verhogen. Houd deze toets
ingedrukt om het volume sneller te verhogen.
Deze sneltoets kan desgewenst worden
ingesteld op een andere toepassing.

Volume
omlaag

Het volume verlagen. Houd deze toets
ingedrukt om het volume sneller te verlagen.
Deze sneltoets kan desgewenst worden
ingesteld op een andere toepassing.

Demping

Schakel het geluid uit. Druk nogmaals op
deze toets om het geluid opnieuw in te
schakelen. Deze sneltoets kan desgewenst
worden ingesteld op een andere toepassing.
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Toets

Functie

Uitleg/opmerkingen

Vorige
track

Naar de vorige mediatrack overschakelen.
Druk één maal voor elke vorige track. Deze
sneltoets kan desgewenst worden ingesteld
op een andere toepassing.

Volgende
track

Naar de volgende mediatrack overschakelen.
Druk één maal voor elke volgende track. Deze
sneltoets kan desgewenst worden ingesteld
op een andere toepassing.

Afsluiten

Wachtstand

Het systeem uitschakelen als de computer
energiebeheer ondersteunt en als
energiebeheer is ingeschakeld. De gebruiker
kan de computer rechtstreeks uitschakelen
met behulp van deze toets. Als energiebeheer
niet is ingeschakeld, kan deze toets niet
worden gebruikt. De beschikbaarheid van de
inschakelfunctie is afhankelijk van de
instellingsfunctie van het moederbord. Lees
de computerhandleiding of neem contact op
met de computerfabrikant voor meer
informatie over dergelijke functies.
Het systeem in de wachtstand zetten als de
computer energiebeheer ondersteunt en als
energiebeheer is ingeschakeld. De gebruiker
kan de computer in de wachtstand zetten
door op een willekeurige toets te drukken. Op
deze manier worden gegevens beschermd en
energie bespaard. Als energiebeheer niet is
ingeschakeld, kan deze toets niet worden
gebruikt.

NL
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Toets

Functie

Uitleg/opmerkingen
Het Windows-dialoogvenster Afmelden
openen. Als u zich afmeldt, worden alle
programma's gesloten, wordt de verbinding
met het netwerk verbroken en wordt de
computer voorbereid voor gebruik door een
ander.
Opmerking: voor de afmeldtoets:

Afmelden

Voor Win 98 / ME / XP: Voor een aantal
toepassingen is een grote hoeveelheid
systeembronnen nodig. Hierdoor kan de
reactie van de afmeldtoets worden vertraagd.
Als het dialoogvenster Afmelden niet wordt
geopend wanneer u op de toets hebt gedrukt
of als alleen het menu Start wordt geopend,
drukt u op Esc en nogmaals op de
afmeldtoets.
Voor Win 2000 / XP: De afmeldtoets moet
worden geactiveerd. U kunt dit als volgt doen:
Ga naar Instellingen - Taakbalk Geavanceerd - Afmelden weergeven.

Deze
computer

M

Rekenmachine

Het Microsoft rekenmachine starten.

Knippen

Het geselecteerde item knippen.

Plakken

Het eerder geknipte of gekopieerde item
plakken op de positie van de cursor.

Kopiëren

Het geselecteerde item kopiëren.

Markeren

Het geselecteerde item markeren en met Å of
Æ de tekst markeren.

Vorige

8

Deze computer openen. In Deze computer
wordt de inhoud van de diskette, vaste schijf,
het CD-ROM-station en de netwerkstations
weergegeven. U kunt ook zoeken naar
bestanden en mappen en deze openen en via
opties in het Configuratiescherm de
instellingen van de computer wijzigen.

Teruggaan naar het vorige weergegeven item
in programma's waarin de opdracht Vorige
wordt ondersteund, zoals een webbrowser
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Toets

Functie

Uitleg/opmerkingen

Volgende

Doorgaan naar het volgende item - als dit item
eerder is weergegeven in dezelfde sessie - in
programma's waarin de opdracht Volgende
wordt ondersteund, zoals een webbrowser.

Naar
Overschakelen naar een eerder geopend
programma venster. Druk op de toets en selecteer het
overschake gewenste venster.
len

5.2

Programma sluiten

De actieve Windows-toepassing sluiten
wanneer de toets wordt ingedrukt.

Navig.
wielbalk

In een niet-geblokkeerd document navigeren
op dezelfde manier als met de schuifpijlen of
een muiswiel, maar zonder dat u uw hand van
het toetsenbord af moet halen.

Software

U kunt de multimediaknoppen instellen met behulp van de toetsenbordsoftware.
Voer de volgende handelingen uit:
1.
2.
3.
4.

Dubbelklik op het Trust-pictogram aan de rechterkant van de taakbalk.
Figuur 4 wordt weergegeven.
De multimediaknoppen worden weergegeven.
Klik op de knop om de functie van deze knop te wijzigen.
Fig. 5 wordt weergegeven.
Wanneer u op de knop klikt, worden drie mogelijkheden weergegeven.
Deze zijn, van boven naar beneden:
•
De vooraf ingestelde functie. U hoeft niets te doen.
•
Een functie die u toe kunt wijzen door een functie in de lijst te
selecteren.
Klik op de driehoek om een lijst weer te geven met functies die u kunt
selecteren.
•
Een functie waarmee een programma of website kan worden gestart.
Selecteer deze optie om de knop toe te wijzen aan een specifiek
programma of specifieke website.
De eerste en tweede optie spreken voor zich. Als u de derde optie
selecteert, moet u de volgende handelingen uitvoeren:
Klik op Launch program or website (Programma of website starten).
U kunt een bestand selecteren door op Browse (Bladeren) te klikken
en een bestand/programma te selecteren.
Klik op Open (Openen). Het programma is nu toegewezen.
U kunt ook rechtstreeks een URL typen, zoals bijvoorbeeld
www.trust.com, en op OK klikken. U kunt de website openen met deze
knop.

9
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Als u met de rechtermuisknop op het pictogram op de taakbalk klikt, worden andere
functies weergegeven. U kunt met de functie voor schermweergave de instellingen
wijzigen van het menu van deze functie. Dit menu wordt weergegeven wanneer u de
multimediaknoppen gebruikt. U kunt bijvoorbeeld de kleur van het venster en de
tekstgrootte wijzigen. U kunt op dit tabblad ook aangeven hoe lang het
schermweergavemenu zichtbaar moet blijven nadat u de multimediaknop hebt
losgelaten (1 tot 10 seconden).
Nadat u de gewenste instellingen hebt ingeschakeld, klikt u op OK om de
instellingen te bevestigen.

5.3

Gebruik van de speciale toetsen

1.

U moet de speciale functietoetsen eerst inschakelen via de speciale F (lock)toets (zie fig. 3) om deze te kunnen gebruiken.

2.

Nu kunt u alle speciale functies gebruiken die onder aan de toetsen zijn
vermeld. Als u de optie voor speciale functietoetsen uitschakelt, worden de
functies geactiveerd die boven op de toetsen zijn vermeld (F1, F2, F3).

5.4

Gebruik van het scrollwieltje

Het scrollwiel werkt hetzelfde als het scrollwiel op de muis. U kunt hiermee dus
bladeren door Internet-pagina's en documenten.

5.5

Het euroteken

De €-toets voor het euroteken bevindt zich op de Num Lock-toets en wordt bediend
via de F (lock)-toets (Fig. 3). De €-toets werkt alleen wanneer de F (lock)-toets is
ingeschakeld. Als u de normale functies van het numerieke toetsenblok wilt
gebruiken, schakelt u de F (lock)-toets weer uit. Het €-teken wordt niet meer
weergegeven wanneer u hierop drukt. U kunt nu de normale functie van de Num
Lock-toets weer gebruiken.
In recente versies van Windows, zoals XP, 2000, ME en 98 kunt u zelf het lettertype
en de valutagebruikersinstellingen voor het euroteken kiezen. U moet mogelijk het
besturingssysteem bijwerken om het lettertype te kunnen invoeren, weergeven en
afdrukken. Download het upgradebestand van de website van Microsoft:

http://www.microsoft.com/windows/euro.asp

6
6.1

Gebruik van de muis
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 6.
Naam
Functie
Item
Knop 1
Functie van rechtermuisknop
D
Knop 2
In te stellen derde muisknop + scrollwiel
C
Knop 3
Functie van linkermuisknop
B
Knoppen 4 +
In te stellen vierde en vijfde muisknop aan de linkerA
5
en rechterzijde van de muis.
Tabel 2: Uitleg muis

10

360B EASYSCROLL DESKSET

6.2

ID-kanalen

Deze ontvanger bevat 256 ID-codes voor het maken van verbinding met de muis.
Als u ziet dat iemand bij u in de buurt op hetzelfde kanaal werkt, verplaatst u de
ontvanger buiten het bereik van de andere ontvanger of maakt u een nieuwe
verbinding aan de hand van de stappen die zijn beschreven in hoofdstuk 3.2 om de
ID te wijzigen.

6.3

Batterij indicator

De muis bevat ook een ingebouwde indicator voor laag energieniveau in het
muiswiel. Wanneer de indicator continu rood oplicht, moet u de batterijen vervangen
door nieuwe batterijen van hetzelfde type. U kunt ook oplaadbare batterijen
gebruiken. Batterijen moeten echter in een afzonderlijk (niet meegeleverde)
laadapparaat worden opgeladen.

6.4

Software

1.
2.
3.
4.

Dubbelklik op het pictogram Trust (fig. 7) op de taakbalk.
Het venster met muiseigenschappen wordt weergegeven (figuur 8).
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 9).
7.
Selecteer een knop en klik op de pijl aan de rechterzijde. Er wordt een
vervolgkeuzelijst weergegeven (zie figuur 10).
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.
Als u met de rechtermuisknop op het pictogram klikt en vervolgens 'Exit' selecteert,
kunt u stoppen.

6.5
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De software de-installeren

Als u de software wilt de-installeren, gaat u naar Start - Programma's - Trust - Trust
Keyboard Utility of Start - Programma's - Trust –Trust Mouse Utility en selecteert u
De-installeren. Voer de instructies op het scherm uit. De de-installatie is nu voltooid.
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Onderhoud

De muisbal kan vies worden door het gebruik van de muis. Als dit gebeurt, reageert
de muis niet goed meer. U moet daarom regelmatig de bal schoonmaken.
1.

Schakel de computer uit en houd de muis ondersteboven.

2.

Verwijder het schuifje waarmee de bal in de muis wordt gehouden.
11

360B EASYSCROLL DESKSET
3.

Verwijder de bal uit de muis.

4.

Maak het gedeelte van de muis waarin de bal zich bevindt, schoon. In figuur
11 wordt de onderkant van de muis met geopende ruimte voor de muisbal
weergegeven. Gebruik een vochtig, katoenen doekje. Gebruik niet te veel
water. Hierdoor kan de muis defect raken. Maak de bal schoon door deze
onder koud, lopend water te houden. Droog de bal af met een doekje dat
niet pluist. Plaats de bal weer in de muis. Plaats het schuifje terug en
schakel de computer in.

8

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/13094).

!

Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

De software werkt niet
juist.

Er is nog oude software
geïnstalleerd.

Verwijder andere
toetsenbordstuurprogramma
's/-software, start de
computer opnieuw op en
installeer de Trust software
opnieuw. Selecteer
Installeren in de
keuzemogelijkheden.

Andere toepassingssoftware kan niet juist
worden geïnstalleerd.

Mogelijk conflict.

De standaardsneltoetsen van
Microsoft Windows
kunnen niet worden
toegewezen.

Bronnen worden
gebruikt door de
software.

Dit is mogelijk ontstaan door
de software van Trust.
Verwijder de Trust software,
installeer de gewenste
toepassing en installeer de
Trust software opnieuw.
Er worden voor de software
systeembronnen gebruikt
die normaal gesproken voor
sneltoetsen worden
gebruikt. De volgende vijf
combinatietoetsen kunnen
niet meer worden gebruikt.
Ctrl + Alt + E,
Ctrl + Alt + P,
Ctrl + Alt + O,
Ctrl + Alt + D,
Ctrl + Alt + C

De Office- of
multimediaknoppen
reageren niet wanneer
erop wordt gedrukt.
12

Niet alle Officeprogramma's zijn
geïnstalleerd of de
knoppen zijn niet juist
geconfigureerd.

Installeer de Officeprogramma's of configureer
de knoppen.
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Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

De afmeldtoets werkt
niet.

Er zijn systeembronnen
in gebruik.

Een aantal programma's
deelt veel systeembronnen.
Hierdoor kan de functie van
de afmeldtoets verloren
gaan. Wanneer u op de
afmeldtoets drukt en het
dialoogvenster wordt niet
weergegeven of alleen het
menu Start wordt geopend,
drukt u op Esc en drukt u
nogmaals op de
afmeldtoets.
U moet in Windows 2000
de functie van de
afmeldtoets zelf
inschakelen, omdat deze
standaard is uitgeschakeld.

De Office-toetsen
werken niet.

Worden niet
ondersteund door het
programma.

Deze toetsen zijn gemaakt
op basis van de
standaarddefinitie van de
combinatietoetsen van
Microsoft. Controleer of de
software dit soort functies
ondersteunt. Gebruik van
Office 2000 en IE 5 of later
is aanbevolen.

De markering van de
doelitems kan niet
ongedaan worden
gemaakt.

De functie moet worden
uitgeschakeld.

Wanneer u op de
markeertoets en de
pijltoetsen drukt om de
doelitems te markeren,
wordt de markeertoets altijd
geactiveerd. Wanneer u op
de knop voor knippen,
plakken of kopiëren drukt
om het document te
bewerken, wordt de
markeerfunctie
gedeactiveerd. U kunt deze
functie ook deactiveren
door op Esc te drukken.

Er treedt een conflict
op tussen het muiswiel
en de wielfunctie van
het toetsenbord.

Conflict tussen muis en
toetsenbord.

Gebruik slechts één wiel
tegelijkertijd.

13
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Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

De multimediaknoppen
reageren niet of de
bladerfunctie werkt
niet. Er wordt een
foutbericht over het
toetsenbord
weergegeven wanneer
de computer wordt
opgestart.

Het toetsenbord of de
software is niet (juist)
aangesloten/geïnstalleerd.

Sluit de paarse PS/2stekker van het toetsenbord
aan op de juiste poort van
de computer (controleer of u
niet de muispoort gebruikt).
Lees de handleiding van de
computer of van het
moederbord.
Controleer of de poort juist
werkt.
Gebruik geen adapter
tussen de computer en het
toetsenbord als u een
oudere DIN-aansluiting
hebt.

De software is niet juist
geïnstalleerd.

Installeer de software. (zie
hoofdstuk 3.3).

De Num Lock-toets
werkt niet.

F (lock)-toets (fig. 3) is
ingeschakeld.

Schakel de F (Lock)-toets
uit. U kunt nu de normale
functie van de Num Locktoets weer gebruiken.

Het euroteken werkt
niet.

Wordt niet ondersteund
in Windows.

Als u de eerste keer op de
€-toets drukt en het teken
wordt niet weergegeven,
controleert u of Office Lock
(fig. 3) en Num Lock zijn
ingeschakeld. Als de LED's
voor deze toetsen branden,
drukt u nogmaals op de €toets. In recente versies van
Windows, zoals XP, 2000,
ME en 98 kunt u zelf het
lettertype en de
valutagebruikersinstellingen
voor het euroteken kiezen.
U moet mogelijk het
besturingssysteem
bijwerken om het lettertype
te kunnen invoeren,
weergeven en afdrukken.
Download het
upgradebestand van de
website van Microsoft:
http://www.microsoft.com/wi
ndows/euro.asp
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Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

De muispijl op het
scherm reageert
slecht.

De bal of de ruimte
waarin de bal zich
bevindt is vies.

Maak de bal schoon of
controleer of de balruimte
vies is. Zie hoofdstuk 7 voor
meer informatie.

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.

De rode signalering op
de ontvanger licht niet
op.

De PS/2-stekker is niet
juist aangesloten.

Sluit de groene stekker aan
op de (groene) PS/2muispoort van de computer.
Controleer of de poort juist
werkt.

De muis reageert niet.

Er zijn geen batterijen
geplaatst.

Plaats de batterijen.

De batterijen voor de
muis zijn (bijna) leeg.

Vervang de batterijen. De
LED in de muis licht rood
op.

Er is geen draadloze
verbinding tussen de
muis en de ontvanger.

Maak een draadloze
verbinding tussen de muis
en de ontvanger (zie
hoofdstuk 3.2).

De batterijen van de
muis zijn (bijna) leeg.

Vervang de batterijen in de
muis.

De afstand tussen de
ontvanger en de muis is
te groot.

Plaats de muis dichter bij
de draadloze ontvanger. De
maximale afstand is 1
meter. Plaats deze niet op
een metalen oppervlak. Dit
vermindert de ontvangst.

Een ander apparaat in
de buurt gebruikt
dezelfde frequentie als
de muis.

1) Wijzig het kanaal (zie
hoofdstuk 3.2)
2) Plaats de draadloze
ontvanger dichter bij de
muis.

De muis is aangesloten
met een serieel
conversieprogramma.

Gebruik geen
conversieprogramma voor
deze muis.

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 muis is niet of niet
juist aangesloten.

Sluit de muis juist aan en
start de computer opnieuw
op.

Er wordt in Windows
een foutbericht over
de muis weergegeven
wanneer de computer
wordt opgestart.

15

NL

360B EASYSCROLL DESKSET
Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

De geconfigureerde
muisknoppen
reageren niet.

De software is niet (juist)
geïnstalleerd.

Verwijder alle
stuurprogramma's en
installeer deze opnieuw (zie
hoofdstukken 3.1-3.4).

De software voor de
oude muis is nog steeds
actief.

Verwijder de oude software
(zie hoofdstuk 3.1)

De software is niet
geïnstalleerd.

Installeer de software voor
de muis.

De software is niet juist
geconfigureerd.

Configureer de software op
de juiste manier.

De bladerfunctie werkt
niet.

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, Dit is 13094 V.S. indeling; 13095 FR indeling; 13096 IT
indeling; 13097 GM indeling; 13098 UK indeling; 13099 SP indeling.
•
Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
•
Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.

Garantiebepalingen
-

Onze producten
aankoopdatum.

-

In geval van defect het product retourneren naar uw dealer met uitleg van
defect, aankoopbewijs en alle accessoires.

-

Tijdens de garantieperiode ontvangt u van de dealer een vergelijkend model
terug wanneer dit beschikbaar is. Bij geen beschikbaarheid hiervan wordt het
product gerepareerd.

-

Voor missende onderdelen zoals handleiding, software of andere onderdelen
kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

-

De garantie vervalt in geval van een geopend product, mechanische schade,
misbruik, wijziging aan het product, reparatie door derden, onachtzaamheid
en het product gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
Garantie uitsluitingen:
Schade veroorzaakt door ongelukken of rampen zoals brand,
overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal
Incompatibiliteit met andere hardware/software welke niet vermeld zijn in de
minimale systeemvereisten
Accessoires zoals batterijen en zekeringen (wanneer van toepassing)

•
•
•
-
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In geen geval zal de fabrikant verantwoordelijk zijn voor enige incidentele- of
gevolgschade, inclusief verlies van inkomsten of andere commerciële
verliezen, als gevolg van het gebruik van dit product.

