GM-3300 VIBRAFORCE STEERING WHEEL
Product informatie

Tafelklem

Stuur met actieknoppen

Voetpedalen
links:
rempedaal
rechts: gaspedaal

Aansluiten en installeren
NL
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Bevestig tafelklem aan onderkant stuur

Bevestig stuur met behulp van tafelklem aan vlakke
tafel.
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Plaats voetpedalen op de grond recht onder het
stuur.
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Zet pc aan.

Verbind USB stekker met pc. Nieuwe hardware
wordt automatisch geïnstalleerd.
DirectX 8.0 of hoger moet geinstallerd zijn op uw
PC. De nieuwste versie kunt u gratis downloaden
op www.microsoft.com/directx
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Voor Windows 98SE: CD-Rom benodigd.
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GM-3300 VIBRAFORCE STEERING WHEEL
Let op
Langdurig spelen met ingeschakelde vibratie kan op lange termijn lichamelijke klachten veroorzaken.
Aangeraden wordt om na een uur spelen even rust te nemen of de vibratie uit te schakelen.

Uit/aanschakelen vibratie: houd enkele seconden de knop rechtsonder ingedrukt. Het
stuur trilt als de mode verandert en het lampje “vibration” gaat uit/aan.

De instellingen per spel zullen varieren en dienen voor correct gebruik veelal ingesteld te worden in het
spel.
Kijk ook op www.trust.com/13152 voor de meest actuele FAQ en handleiding.
Veiligheidsinstructies
• Open of repareer het product niet.
• Gebruik geen vloeibaar reinigingsmiddel of spray om het apparaat te reinigen. Reinigen met een droge doek.
• Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water en andere vloeistoffen.
• Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving, zoals een badkamer, een vochtige kelder of zwembad.
• 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 erop trappen.
• Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende
Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/13152/ce
Garantie & copyright
• Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer
informatie kijk op www.trust.com/warranty
• Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel daarvan te
reproduceren
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