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Maak voor het eerste gebruik van de camera gebruik van de “Quick Installation
Guide”. Hierin wordt de basis uitgebeeld van deze camera.
Raadpleeg de “Quick Reference Guide” voor de besturing en functies van het
menu.

1

Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de ‘Trust 913 PowerC@m Zoom‘.
De camera heeft een 3,1 Megapixel CMOS sensor. De camera heeft een maximale
resolutie van 6,6 Megapixels. In het interne geheugen van 8MB, kunt u maximaal 60
opname opslaan.

1.1

Algemene opmerkingen m.b.t. fotografie

Proefopname
Voordat u een uniek evenement gaat fotograferen, is het verstandig om eerst diverse
proefopnames te maken. Dit om er zeker van te zijn dat de camera naar behoren
werkt.
Geen schadevergoeding voor mislukte opname
Voor mislukte opname door een gebrekkige werking van uw camera, of software enz.
kan geen schadevergoeding worden geëist.
Uitwisseling beeldgegevens
Er worden geen garanties gegeven dat beelden welke met deze camera zijn
opgenomen kunnen worden weergegeven op andere apparatuur, of dat beelden die
met andere apparatuur zijn opgenomen kunnen worden weergegeven op deze
camera.
Zonlicht
Richt de camera niet langdurig direct op de zon, dit kan de sensor beschadigen.
Flits
Wees voorzichtig bij het gebruiken van de flits. U mag nooit op korte afstand van de
ogen van personen of dieren gebruiken. Dit kan het zicht tijdelijk beschermen. Houdt
de flits tenminste 2 meter van de ogen verwijderd.
Stoten / schudden
Schudt niet met de camera of stoot de camera nergens tegenaan. Dit kan leiden tot
defecten, mislukte opnamen, incompatibiliteit met geheugen of het verlies van
beeldgegevens en geheugeninhoud.
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LCD-scherm
Soms kunnen er op een LCD-scherm kleine zwarte of heldere puntjes zichtbaar
worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op het opgenomen beeld. Bij een aantal
van 10 puntjes of minder is er geen reden om de camera om te ruilen.
Indien het LCD-scherm langdurig aan direct zonlicht wordt blootgesteld kan dit leiden
tot defecten.
Lens
Houdt het glas van de lens schoon. Om de lens schoon te maken gebruikt u een
wattenstaafje. Doop deze eventueel in speciale schoonmaakvloeistof voor fotolenzen.
Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen.

2

Veiligheid

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:
1
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De Trust 913 PowerC@m Zoom heeft geen speciaal onderhoud nodig. Om de
camera 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.
Repareer het product niet zelf.

-

2.1

Batterijen
De meegeleverde Duracell Ultra batterijen zijn niet oplaadbaar. Probeer deze
batterijen niet op te laden. Dit kan ontploffingsgevaar opleveren.
Werp de batterijen niet in open vuur. De batterijen kunnen ontploffen.
Doorboor de batterijen nooit.
Houdt de batterijen uit de buurt van kleine kinderen.
Gebruik voor deze camera alleen batterijen maat AA type Alkaline.
Ook kunt u oplaadbare AA type NiMH batterijen gebruiken (minimaal
1800mAh).
Als de Alkaline (ook Duracell Ultra) batterijen leeg zijn, informeer bij uw lokale
overheid waar u deze kunt inleveren.

-

Let op:

standaard AA type NiCd batterijen zijn ongeschikt.

Let op:

gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar omdat de oude
batterijen de nieuwe batterijen uit kunnen putten.

Let op:

indien de camera voor een langere tijd niet gebruikt wordt, dient u de
batterijen uit de camera te nemen. Dit is om de batterij capaciteit te
sparen.

3

Goedkeuring

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/13835/CE.

4

Uitleg camera

4.1

Functies boven-, voor- en zijkant

Functie van de boven-, voor- en zijkant van de camera (figuur 1)
Punt

Omschrijving

Functie

1

Ontspanknop

Druk op deze knop om foto's te maken. Zie
Quick Reference Guide.

2

Modusschakelaar

Verschuif deze schakelaar om de gewenste
cameramodus te selecteren: Vastleggen, Film
of Weergave.. Zie Quick Reference Guide.

3

Aan-/uitknop

Druk in om de digitale camera aan te zetten.

4

Ingebouwde flitser

Druk opnieuw in om deze uit te zetten.

2

Met de flitser kunt u foto's maken op plaatsen
waar weinig licht is. Bovendien kunt u de flitser
in sterk belichte omgevingen gebruiken om
ongewenste schaduwen te vermijden.
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Punt

Omschrijving

Functie

5

Video out-poort

Sluit de video out-kabel hierop aan en sluit het
andere uiteinde aan op de televisie zodat u de
afbeeldingen op uw televisie kunt bekijken.

6

USB-aansluiting

De USB-aansluiting (Universele Seriële Bus)
dient om de camera op een computer aan te
sluiten om afbeeldingen over te brengen. Met
de USB-aansluiting kunt u de camera ook als
computercamera gebruiken.

7

Schakelaar
scherptestelling lens

Optimaliseer de scherpte voor portretten of
landschapfoto’s. Zie hoofdstuk 6.2

8

Lens

De lens stelt het licht scherp op de
elektronische circuits die de opname
registreren. Zorg dat er geen stof,
vingerafdrukken of krassen op de lens komen.

Tabel 1: functies boven-, voor- en zijkant camera

4.2

Functies achterkant

Functies van de achterkant van de camera (figuur 2)
Punt

Omschrijving

Functie

1

LCD-scherm

Gebruik het LCD-scherm om voorbeelden van foto's
weer te geven.

2

Linkerknop (Å)

Gebruik de linkerknop om naar links te bladeren
terwijl u door de foto’s bladert.

In het menu Setup kunt u het LCD-scherm gebruiken
om de configuratiegegevens te bekijken.

In de vastlegmodus en de filmmodus kunt u de
linkerknop gebruiken om het belichtingsniveau te
verminderen.
3

Knop “T”” (zoom
in / blader
omhoog) (Ç)

Gebruik de inzoomknop om in te zoomen op het
voorwerp in de modus Vastleggen.
Gebruik deze knop in de modus Weergave om in te
zoomen op een foto.

N L

De inzoomknop wordt ook gebruikt om omhoog door
de menu’s te bladeren.
4

Rechterknop (Æ)

Gebruik de rechterknop om naar rechts te bladeren
tijdens het weergeven van de foto’s.
In de modus Vastleggen en de modus Film kunt u
de rechterknop gebruiken om het belichtingsniveau
te verhogen.

5

Knop “W” (zoom
uit / blader
omlaag) (È)

Gebruik de uitzoomknop om uit te zoomen op het
voorwerp in de modus Vastleggen.
In de modus Weergave kunt u deze knop gebruiken
om uit te zoomen en te schakelen tussen de modi
miniafbeeldingen en volledig scherm.
De uitzoomknop wordt ook gebruikt om omlaag door
de menu’s te bladeren.
3
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Punt

Omschrijving

Functie

6

Lusje voor
draagriem

Gebruik het lusje voor de draagriem om de
draagriem aan de camera te bevestigen.

7

“MENU”-knop

Gebruik de “MENU”-knop om in het menusysteem te
komen.

8

“DISP”-knop

Weergave op LCD-scherm. Zie Quick Reference
Guide.

9

Statiefaansluiting

Gebruik de statiefmoer om de camera op een statief
te zetten.
Dit optionele accessoire wordt gebruikt om de
camera stabiel te houden. Dit is met name handig bij
het maken van nachtfoto’s met weinig licht.

10

Statuslampje

Geeft aan of de camera uit of aan staat.
In de modi Weergave en Film brandt het lampje
altijd.
Als u de modus Vastleggen met flitser gebruikt,
knippert het lampje een keer per seconde totdat de
flits volledig is opgeladen.

Tabel 2: functies achterzijde camera

4.3

LCD-scherm

Zie figuur 3
Punt

Functie

Omschrijving

1

Zoom

Geeft aan met welke factor er gezoomd wordt. Zie
hoofdstuk 6.1

2

Belichtingswaarde

Zie hoofdstuk 9.1

3

Type geheugen

Zie hoofdstuk 10.3

4

Zelfontspanner

Geeft aan dat de camera de instelling Zelfontspanner
gebruikt. Zie hoofdstuk 9.5

5

Gemaakte foto’s

Aantal foto’s dat opgeslagen is in het geheugen.

6

Resterende foto’s

Aantal foto’s dat nog opgeslagen kan worden in het
geheugen (indicatief).

7

Beeldkwaliteit

Ingestelde resolutie/kwaliteit. Zie hoofdstuk 9.4

8

Portret

Deze instelling is geoptimaliseerd voor het maken van
portretfoto's van anderen, waarbij de inhoud in het
midden van het frame wordt scherp gesteld. Zie
hoofdstuk 6.2

9

Continu

Gebruik de instelling continu om opeenvolgende
foto’s te maken. Zie hoofdstuk 9.6

10

Flitser

Indicatie flitser, Zie hoofdstuk 9.2

11

Witbalans

Indicatie witbalans. Zie hoofdstuk 9.3

12

Batterijstatus

Zie tabel 4

13

Modus film

Film modus geselecteerd. Zie hoofdstuk 8

14

Opname nummer

Opnamenummer

4
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Punt

Functie

Omschrijving

15

Totaal aantal
opname

Totaal aantal opname in het geheugen opgeslagen

16

Modus weergave

Weergave modus geselecteerd

17

DPOF

Opname geselecteerd voor DPOF. Zie hoofdstuk 10.4

18

Type afbeelding

Geeft het type weergegeven afbeelding aan, een foto
(JPG) of videobestand (AVI)

Tabel 3: overzicht functies LCD-scherm

5
5.1

Camera gebruikklaar maken
Batterijen plaatsen/verwijderen

Voor het plaatsen of vervangen van de batterijen, raadpleeg figuur 4a t/m figuur 4e in
de voorzijde van deze handleiding, of stap 1 van de Quick Installation Guide.
Links onder in het LCD-scherm verschijnt batterijstatus
Batterij vol
Batterij halfvol
Batterij leeg. Vervang batterijen
Tabel 4: batterijstatus op LCD-scherm
Opmerking levensduur van de batterijen: Ni-MH batterijen zijn aan te raden voor
het gebruik met deze camera ten opzichte van Alkaline batterijen.
Trust heeft diverse Ni-MH batterijladers in het assortiment.
(Controleer: www.trust.com/battery-chargers).

5.2

Taal kiezen

De digitale camera kan tekst weergeven in het Engels, Spaans, Duits, Frans,
Italiaans, en Nederlands.
Volg onderstaande instructies om de camera naar eigen wens in te stellen.
1.

Zet de camera aan.

2.

Druk op de “MENU”-knop om het menu weer te geven

3.

Gebruik de “W”-knop (È) om [SETUP] (OSD UK) te selecteren en druk
daarna op de rechterknop (Æ) om het [SETUP]-menu te openen.

4.

Gebruik de “W”-knop (È) om [LANGUAGE] (OSD UK) te selecteren en druk
daarna op de rechterknop (Æ).

5.

Gebruik de “T”- (Ç) en “W”- knoppen (È) om de taal die u wilt gebruiken te
selecteren en druk daarna op de rechterknop (Æ) om de taal in te stellen.

6.

Druk op de “MENU”-knop om het menu te verlaten

5.3

N L

Overige instellingen

Raadpleeg de Quick Reference Guide voor overige instellingen in het menu.

5
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6

Foto’s maken (

)

Voordat u foto’s kunt maken, schuif de camera uit de beschermhoes (figuur 4a), en
plaats de camera terug in de beschermhoes (figuur 4e).
Zet de camera aan (3, figuur 1) en zet de modusschakelaar (2, figuur 1) op stand
“Vastleggen”. Zoek het te fotograferen object op en druk op de ontspanner (1, figuur
1) om een foto te maken.
Opmerking:

6.1

houd de camera stil om vage foto’s te voorkomen.

In-/uitzoomen

U kunt de knop Zoom in (T) of Zoom uit (W) gebruiken zodat het bereik van de
cameralens kleiner of groter wordt. Gebruik het LCD-scherm om het effect van de
zoomfunctie te bekijken.
Let op:

digitaal zoomen verminderd de beeldkwaliteit.

6.2

Scherptestelling

Er zit een schakelaar (7, figuur 1) voor de scherptestelling van de lens Selecteer de
modus scherptestelling door de scherpteschakelaar te verschuiven.
Panorama
130 cm -> ~
Portret
60 -> 130 cm

Deze scherptestelling is geoptimaliseerd voor
landschapsfoto's, waarbij de scherptestelling van de lens
gelijkmatig wordt verdeeld zodat alles in het kader
duidelijk wordt weergegeven.
Deze instelling is geoptimaliseerd voor het maken van
portretfoto's van anderen, waarbij de inhoud in het
midden van het frame wordt scherp gesteld.

Detailfoto’s die in de modus Portret worden genomen, geven een beter resultaat van
detailfoto’s die in de modus Landscape worden genomen.

7

Video’s maken (

)

Hiermee kunt u videofilmpjes in het interne geheugen van de camera opnemen.
Een videofilmpje opnemen
1.

Schuif de modusschakelaar naar de modus Film.

2.

Wanneer het LCD-scherm van de camera is ingeschakeld, bepaalt u het
beeldkader.

3.

Druk op de ontspanknop om de opname te starten. De camera blijft opnemen
totdat het geheugen vol is of totdat de ontspanknop weer wordt ingedrukt.

Digitale zoom
Digitale zoom kan worden ingesteld van 1,0X tot 4,0X in stappen van 0,2X voordat u
een videofilmpje opneemt.
Belichting
Als u een videofilmpje opneemt, drukt u op de linker- of rechterknop om het filmpje
lichter of donkerder te maken.

6
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8

Foto’s/video’s bekijken(

8.1

)

op de camera weergeven

Om de foto’s te bekijken schuift u de modusschakelaar naar de modus Weergave
en zet u de camera aan.
Standaard worden de foto’s een voor een schermvullend weergegeven. Druk op de
linker- (Å) en rechterknop (Æ) om door de genomen foto’s te bladeren.
Vergroten
Met de zoomknoppen (T) en (W) kunt u een foto gedetailleerder weergeven.
Standaard staat de zoominstelling op 1,0X.
Druk op de knop Zoom-in (T) om de zoomfactor te vergroten van 1,0X naar 4,0X met
stappen van 0,5X.
Druk op de knop Zoom uit (W) om de zoomfactor te verkleinen.
Opmerking:

de functie digitale zoom werkt niet in de modus Economisch van
6,6 M (2976 X 2232).

Miniafbeeldingen
Als u op de uitzoomknop (W) drukt wanneer de zoomfactor 0,5X (standaardinstelling)
is, schakelt de camera naar de stand voor miniafbeeldingen.
In de modus Miniafbeeldingen ziet u maximaal negen afbeeldingen tegelijk op het
LCD-scherm. Gebruik de omhoog- en omlaagknop, en de linker- en rechterknop om
door de miniafbeeldingen te bladeren.
Als u wilt terugkeren naar de schermvullende weergave, selecteert u de gewenste
foto en drukt u op de ontspanknop. De geselecteerde foto vult vervolgens opnieuw
het volledige LCD-scherm
Video-opname
Druk op de ontspanner om afspelen te beginnen. Druk nogmaals om het afspelen te
onderbreken. Nogmaals en de opname gaat verder.
Één opname verwijderen
Volg onderstaande stappen om één opname te verwijderen.
1.

Druk op de linker- of rechterknop om de foto die u wilt verwijderen weer te
geven.

2.

Gebruik de “MENU”-knop om in het menusysteem te komen.

3.

Gebruik de “omlaag”- en “omhoog”knop om [VERWIJDER] (OSD NL) te
selecteren. Druk op de rechterknop om in het menu te komen.

4.

Gebruik de “omhoog”- of “omlaag”knop om [JA] (OSD NL) of [NEE] (OSD NL)
te selecteren. Druk op de rechterknop om de selectie te bevestigen.

5.

Druk op de “MENU”-knop om de menu’s te verlaten.

6.

Herhaal stappen 1 tot 5 om de andere foto’s te verwijderen.

8.2

N L

Op de computer

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u de digitale camera op een computer aansluit om
foto’s over te brengen of om de camera als computercamera te gebruiken.
Voordat u de camera aansluit op de computer dient u het volgende te doen:
1. Stuurprogramma installeren (voor Windows) Æ Hoofdstuk 8.2.1
2. Camera instellen op “Kaartlezer” Æ hoofdstuk 8.2.2
7
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3. Camera aansluiten op computer Æ hoofdstuk 8.2.3
4. Foto’s en video’s kopiëren naar de computer Æ hoofdstuk 8.2.4

8.2.1

Stuurprogramma installeren (voor Windows)

Let op:
1.

sluit de camera niet op een computer aan voordat u de software
heeft geïnstalleerd.

Plaats de CD-ROM in het Cd-romstation van uw computer. Het
installatieprogramma wordt automatisch opgestart. Is dit niet het geval, doe
dan het volgende:
a.

Selecteer ‘Uitvoeren’ in het Windows startmenu.

b.

Typ ‘[D:\SETUP.EXE]’ en klik op ‘OK’ om het installatieprogramma
voor de software van Trust op te starten.

2.

Het Trust installatiescherm verschijnt. (Zie figuur 5)

3.

Selecteer de taal (rechtsboven) die u tijdens de installatie wilt gebruiken.

4.

Selecteer ‘Installeer stuurprogramma’.

5.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

8.2.2

Camera instellen als “Kaartlezer” (Windows en Macintosh)

1.

Zet de camera aan.

2.

Druk op de “MENU”-knop om het menu weer te geven

3.

Gebruik de “W”-knop (È) om [INSTELLEN] (OSD NL) te selecteren en druk
daarna op de rechterknop (Æ) om het [SETUP]-menu te openen.

4.

Gebruik de “W”-knop (È) om [USB] (OSD NL) te selecteren en druk daarna
op de rechterknop (Æ).

5.

Selecteer [KAARTLEZER] (OSD NL) en druk daarna op de rechterknop (Æ)
om in te stellen.

6.

Druk op de “MENU”-knop om het menu te verlaten.

8.2.3

Camera aansluiten op computer (Windows en Macintosh)

1.

Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de camera. (6, figuur 1)

2.

Sluit de grote stekker van de USB-kabel aan op een lege USB-aansluiting op
de computer (figuur 6). De wizard Hardware toevoegen detecteert de camera
automatisch en leidt u door de installatieprocedure.

8.2.4

Foto’s en videoclips naar de computer kopiëren

Als de digitale camera op uw computer is aangesloten in de modus Kaartlezer, dan
gedraagt de camera zich zoals elk ander schijfstation dat op de computer is
aangesloten. U kunt foto’s kopiëren van de camera naar de harde schijf, net zo
makkelijk als u bestanden van een diskette, zip-station of cd-rom kopieert.
8.2.4.1

PC

1.

Sluit de camera aan op de computer met de USB-kabel.

2.

Schakel de camera in.
Windows XP: een venster “Removable Disk” opent. Kies optie “Open folder to
view files using Windows Explorer” Sla stap 3 over.

3.

Open Windows Verkenner. De inhoud van uw computer wordt weergegeven,
inclusief alle schijfstations en, als de camera juist is aangesloten, een extra
schijfstation met de naam ‘Removable Disk’ die het camerageheugen
vertegenwoordigt.

8
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4.

Selecteer het station van de digitale camera. Er wordt een lijst weergegeven
van foto’s op de camera. Selecteer de foto’s en sleep deze naar de vaste
schijf van de computer.

8.2.4.2
1.

Mac
Zorg ervoor dat uw computer is ingeschakeld.

2.

Sluit de camera aan op uw MAC.

3.

Er wordt een extra map aangemaakt op het bureaublad. Uw foto’s worden in
deze map opgeslagen.

4.

Open deze map om toegang te krijgen tot uw foto’s en videoclips.

5.

In MAC OS X wordt de beeldopname automatisch geactiveerd om uw foto’s
gemakkelijk te importeren in de map ‘Afbeeldingen’ op uw systeem.

Opmerking:

8.3

Gebruik een recente versie van QuickTime van Apple om
videoclipbestanden af te spelen.

Op de televisie

De camera kan worden aangesloten op een TV of video om de foto’s en videoclips
daarop weer te geven. De camera wordt geleverd met een standaard RCAvideokabel.
Video Out instellen:
De TV-Out van de camera dient ingesteld te zijn als PAL. Deze standaard is de
meest gangbare in Europa. Zie Quick Reference guide.
Camera op een TV aansluiten:
1.

Sluit het ene uiteinde van de AV-kabel aan op de video-uitgang (5, figuur 1)
van de camera. Deze bevindt zich achter de rubber bescherming.

2.

Sluit het andere uiteinde van de AV-kabel aan op de TV. Uw TV dient een
ingang voor videosignalen te hebben (gele tulpstekker). De gele stekker is
voor het beeldsignaal.
Wanneer uw TV alleen een SCART-stekker heeft, hebt u een adapter nodig.
Deze is bij de meeste TV- en radiozaken verkrijgbaar.

3.

Stel uw TV in op weergave van de video-invoer.

4.

Schakel de camera in. Nu ziet u het beeld van de camera op uw TV.

Opmerking:

zorg ervoor dat u binnen Europa de instelling PAL gebruikt.
Wanneer de verkeerde standaard wordt ingesteld, wordt het
beeld wazig en wordt alles in zwart-wit weergegeven.

Opmerking:

de video out-uitgang van de camera is niet geschikt voor
aansluiting op de antenne van uw TV. Uw TV dient een videoingang te hebben.

Opmerking:

Indien u geen beeld ziet en een hard zoemend geluid door de
luidsprekers hoort, hebt u wellicht de beeldstekkers verkeerd
aangesloten. Controleer de aansluitingen en probeer het
opnieuw.

9
9.1

N L

Overige instellingen
Belichtingswaarde instellen (modus vastleggen, film)

Pas de belichtingswaarde aan als het voorwerp veel helderder of donkerder dan de
achtergrond is. De beschikbare waarde voor de belichting liggen tussen –2,0 tot +2,0
9
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EV in stappen van 0,5 EV. Gebruik de linker- of rechterknop (-/+) om de
belichtingswaarde te selecteren. De waarde van de belichtingswaarde verschijnt op
het LCD-scherm.

9.2

Flitser (modus vastleggen)

Flitser kunt u gebruiken wanneer er onvoldoende licht is, en als invullicht bij
tegenlicht.
Wanneer u “On” (Aan) of “Auto” (Automatisch) geselecteerd heeft, wordt de flitser
opgeladen. Dit duurt ongeveer 3 seconde bij volle batterijen. Tijdens het opladen is
het LCD-scherm zwart. Statuslampje knippert.
Symbool

Status

Functie

[Off] (Uit)

Flits wordt niet gebruikt

[On] (Aan)

Elke opname zal met flits gemaakt worden.
Ideaal als invulflits (bij tegenlicht)

[Auto] (Automatisch)

Flits zal gebruikt worden bij te weinig licht

Tabel 5: opties flitser

9.3

Witbalans (modus vastleggen)

Wijzig de ingestelde instelling voor witbalans om de belichtingsomstandigheden
waarbij de foto is genomen.
Symbool

Status

Functie

Automatic White
Balance

Gebruik de AWB-instelling voor de optimale
helderheid (belichting) van de foto

Sun (Zon)

Voor het maken van buitenfoto’s of bij helder
verlichte omstandigheden.

Fluorescent (TL)

Voor het maken van foto’s onder TL-lampen.

Shade (Schaduw)

Voor het maken van foto’s in de schaduw.

Tabel 6: witbalans instellingen

9.4

Resolutie (modus vastleggen)

De foto’s kunnen in het geheugen opgeslagen worden in 5 verschillende formaten.
Met een kleiner formaat kunt u meerdere opnames maken.
Stel de beeldkwaliteit en resolutie in door [RESOLUTIE] (OSD NL) in het
menudisplay te selecteren.
Symbool op
LCD-scherm

Grootte

compressi
e

2976x2232

6,6 Megapixel

Economisch

2048x1536

3,1 Megapixel

Normaal

7

1024x768

0,7 Megapixel

Fijn

14

512x384

0,2 Megapixel

Fijn

60

10

Aantal foto’s
(indicatief)
5
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Symbool op
LCD-scherm
2016x1344

Grootte

compressi
e

2,7 Megapixel (foto formaat)

Normaal

Aantal foto’s
(indicatief)
79

Tabel 7: resolutie
Opmerking:

9.5

het opslaan van een foto op 6,6 Megapixel duurt 15 seconde.

Zelfontspanner (modus vastleggen)

Met deze optie kunt u handvrije foto's maken, zoals zelfportretten of groepsfoto's.
Een groepsfoto maken
1.

Plaats de camera op een stabiele ondergrond (bijvoorbeeld een statief) en
bepaal het beeldkader.

2.

Druk op de “MENU”-knop om het menusysteem weer te geven.

3.

Gebruik de omlaag- en omhoogknop om [ZELFONTSPANNER] (OSD NL) te
selecteren. Druk op de rechterknop om de geselecteerde optie te selecteren.

4.

Gebruik de omlaag- en omhoogknop om [AAN] (OSD NL) te selecteren. Druk
op de rechterknop

5.

Gebruik de “MENU”-knop om het menudisplay te verlaten.

6.

Druk op de ontspanknop. De vertraging van 10 seconden begint onmiddellijk.
Wanneer de vertraging is beëindigd, wordt de foto genomen.

9.6

Continu (modus vastleggen)

Gebruik de instelling "Continuous" om opeenvolgende foto’s te maken.
Een continu-opname instellen
1.

Druk op de “MENU”-knop om de menu’s weer te geven.

2.

Gebruik de omlaag- en omhoogknop om [CONTINU] (OSD NL) te selecteren.
Druk op de rechterknop om de optie te selecteren.

3.

Gebruik de omlaag- en omhoogknop om [INSCHAKELEN] (OSD NL) te
selecteren. Druk op de rechterknop om de optie te selecteren.

4.

Druk op de “MENU”-knop om het menudisplay te verlaten.

5.

Druk op de ontspanknop en houdt deze ingedrukt. Elke seconde wordt nu een
opname gemaakt.

Let op:

9.7

de instellingen voor “Continue” moet u handmatig aan- en
uitzetten

Voorbeeld (modus vastleggen)

Nadat u een foto heeft gemaakt, kunt u ervoor kiezen de foto te bekijken voordat u
de foto opslaat.
Camera aan Æ Menu knop Æ [INSTELLEN] Æ [VOORBEELD] Æ [UIT] / [1 SEC.] /
[BEVESTIGEN] (OSD NL)
UIT: Slaat de foto zonder bevestiging op.
1 SEC: de foto verschijnt een seconde lang op het LCD-scherm voordat hij wordt
opgeslagen.

11
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BEVESTIGEN: Er verschijnt een bevestigingsmelding op het LCD-scherm voordat de
foto wordt opgeslagen. Selecteer met de linker- en rechterknop de optie en druk op
de ontspanknop om de opname op te slaan of te verwijderen.

9.8

Driepootstatief

Met de bijgeleverde driepootstatief kunt u de camera stabiel plaatsen. Het statief is
aan te raden voor gebruik met zelfontspanner of portretopname. U kunt het statief
vastschroeven op de statiefaansluiting (9, figuur 3)

9.9

Polsriem monteren

Voor optimaal gemak en veiligheid kunt u het polsbandje aan de camera monteren.
Maak vast aan het bevestigingspunt (6, figuur 3)

10

Geheugen en DPOF

Het standaard geheugen van 8 MB in de camera is uit te breiden met een SD
(Secure Digital) geheugenkaart. Wanneer de geheugenkaart in de camera is
geplaatst worden de opnames automatisch hierop opgeslagen.
Geheugenkaarten kunnen worden aangeschaft bij bijvoorbeeld een fotospeciaalzaak.

10.1

Plaatsen/verwijderen

1.

Open de batterijklep van de camera.

2.

Plaatsen: Steek de geheugenkaart met de hoek met de inkeping naar de
buitenrand van de camera. (Gouden contacten gericht naar de achterzijde
van de camera). Druk het geheugen in het slot totdat deze vastklikt. (figuur 7)
Verwijderen: Verwijder de geheugenkaart door deze in te drukken zodat de
vergrendeling loslaat. Haal nu de geheugenkaart eruit.

3.

Sluit de batterijklep.

Let op:

de geheugenkaart past op één manier in de camera. Forceer de
kaart niet in de sleuf. Hierdoor kan zowel de camera als de
geheugenkaart worden beschadigd.

Let op:

de camera schakelt automatisch over naar het externe geheugen
wanner deze geplaatst is.

10.2

Formatteren / alle opname wissen

Alles wissen: deze optie wist alle opname uit het geheugen
Formatteren: deze optie wist en formatteert het geheugen volledig. Dit werkt
hetzelfde als het formatteren van de harde schijf van een computer. Hoewel dit wat
langer duurt dan verwijderen, moet u de geheugenkaart af en toe formatteren zodat
de kaart optimaal blijft presteren.
Camera aan Æ Menu Æ [INSTELLEN] Æ [FORMAAT] Æ [FORMAAT] / [[ALLES
WISSEN] Æ [JA]. (OSD NL) Het geheugen wordt nu geformatteerd / gewist

10.3

Intern / extern geheugen

De camera schakelt automatisch over naar het externe geheugen wanneer een
geheugenkaart wordt geplaatst. Op het LCD-scherm verschijnt “EX”
12
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U kunt handmatig schakelen tussen het interne en externe (geheugenkaart)
geheugen, voor het opslaan of terugkijken van de opnames
Camera aan Æ Menu Æ [INSTELLEN] Æ [GEHEUGEN] Æ [KAART] (voor externe
geheugen) of [INTERN] (OSD NL) (voor interne geheugen)

10.4

DPOF

DPOF (Formaat digitale afdrukbestelling) is een systeem waarmee digitale camera’s
kunnen bepalen welke vastgelegde afbeeldingen worden afgedrukt op hiervoor
geschikte printers.
In het menu zijn twee DPOF-opties namelijk:
Standaard:

Standaarduitgang naar de printer

Index:

Alle foto’s worden afgedrukt als een lijst met miniafbeeldingen zodat
de gebruiker de gewenste foto kan kiezen.

Camera aan Æ Menu Æ [INSTELLEN] Æ [DPOF] Æ [STANDAARD] of [INDEX]
(OSD NL)

10.4.1

Opname selecteren voor DPOF (Modus Weergave)

1.

Druk op de linker (Å)- of rechterknop (Æ) om de foto waarvoor u een DPOFinstelling wilt opgeven weer te geven.

2.

Druk op de “MENU”-knop en gebruik de omhoogknop om het DPOF-menu te
selecteren. Selecteer [INSCHAKELEN] (OSD NL) en druk op de rechterknop
om de instelling te selecteren.

3.

Druk op de “MENU”-knop om het menu te verlaten.

Er verschijnt een DPOF-pictogram op het LCD-scherm. Wanneer u nu deze
geheugenkaart in een printer plaatst met kaartlezer, dan is het mogelijk om de
geselecteerde foto’s direct af te drukken. Hiervoor is geen computer nodig.
Raadpleeg ook de handleiding van uw printer.
.
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Gebruik als videocamera op de computer

Let op:

deze functie werkt niet op de Macintosh

Let op:

installeer eerst het stuurprogramma voordat u de camera
aansluit.

Als de camera is aangesloten, kunt u hem in combinatie met algemeen verkrijgbare
videoprogrammasoftware gebruiken om uw eigen videofilmpjes te maken. U kunt de
camera ook gebruiken in combinatie met software voor real-time videoconferenties,
zoals Microsoft NetMeeting™.
Selecteer de Computercamera in het setupmenu (Menu Æ [INSTELLEN] Æ [USB] Æ
[PC-Camera] (OSD NL) en sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op
uw computer. Nieuwe hardware zal gevonden worden en het stuurprogramma wordt
automatisch geïnstalleerd.
Let op::

ontkoppel de USB-kabel niet als de digitale camera als
computercamera werkt (dus als het venster van de toepassing
de video-uitgang van de camera toont of als de toepassing
videobeelden opneemt). Dan kunnen er onverwachte problemen
optreden.

13
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12

Software

12.1

Ulead Photo Explorer 8 SE Basic (Windows)

Met de bijgeleverde software Ulead Photo Explorer 8.0, kunt u op een overzichtelijke
manier uw foto’s uit de camera halen. Voor een, uitgebreide, beschrijving van Photo
Explorer, raadpleeg de helpfunctie van dit programma, of de handleiding op CDROM. (Trust Installer Æ “Lees Handleiding” Æ “Ulead Photo Explorer 8.0”)
Meer informatie: www.ulead.com

12.1.1
1.

Installatie
Plaats de CD-ROM in de CD-ROM-speler. Trust Installer Æ “Installeer
software” Æ “Ulead Photo Explorer 8 SE Basic”.

2.

Klik op “Next”, “Yes” (license Agreement), en “Next” (4x).

3.

Vul bij “TV-System” het land in waar u nu bent. Dit heeft te maken met het
TV-systeem en het gebruikte systeem (PAL/NTSC)

4.

Klik op “Next” (2x). Het programma wordt geïnstalleerd.

5.

De standaard instelling bij “File Association” kan overgenomen worden. Klik
op “Next” om door te gaan.

6.

Met “register online” kunt u het programma registreren bij Ulead. Klik op
“Finish” om af te sluiten.

12.1.2
1.

Gebruik
Sluit de camera als [kaartlezer] aan op de USB-poort van de computer. Digital
Camera Wizard (figuur 8), van Ulead Photo Explorer, verschijnt.
Windows XP: indien venster van “removable disk” verschijnt, klik op “Cancel”
om venster te sluiten
a.
b.

Eenmalig digital camera wizard instellen (Zie figuur 8)
1) Get Images from: “Digital Camera: Generic
Klik op: A:\. (2, figuur 8) Figuur 9 verschijnt.

c.

Klik op “Auto find”. Klik op “OK” voor bevestiging. Figuur 8 verschijnt.

d.

Zie figuur 8;
- Copy Images to, markeer “Create new folder in C:\My
Documents\My pictures. Klik hierop om locatie aan te passen (3,
figuur 8)
- Folder name with “Date” (4, figuur 8)
- Zet aan: “Renumber images to ensure every file name is unique”.
Dit zorgt ervoor dat u geen oude bestanden overschrijft.

2.

Klik op “Start”. Uw opname worden gekopieerd naar de aangegeven locatie
(stap 1d)

3.

Dubbelklik met de linkermuisknop op de opname om deze volledig te
bekijken. Figuur 10.

4.

Klik op pictogram “Adjust Image” (4de van links) om de foto te bewerken.
Klik op pictogram “Return” (1ste van links) om terug te gaan naar het vorige
scherm.

5.

Meer informatie kunt u terug vinden in de handleiding van Ulead Photo
Express op de CD-ROM.

Let op:
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sla de bewerkte opname op met een andere naam (Save as..)
Hiermee bewaart u het origineel
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12.2

Ulead DVD PictureShow 2 SE Basic

Dit programma is alleen zinvol, als uw computer is voorzien van een CD- of DVDschrijver. Met DVD Picture Show kunt u foto’s omzetten naar een diashow die
eenvoudig kan worden afgespeeld op een DVD-speler. Om deze toepassing
maximaal te benutten hebt u een CD-RW of DVD-schrijver en een DVD-speler nodig.
Niet alle DVD-spelers kunnen zelfgemaakte DVD’s of CD-R-schijven lezen.
Raadpleeg bij twijfel de handleiding van uw DVD-speler.
Zie hoofdstuk 12.1.1 voor de installatie. De handleiding wordt geïnstalleerd en kan
direct benaderd worden vanuit het startmenu. (Acrobat Reader nodig). Ook kunt u de
handleiding lezen vanaf CD-ROM: (Trust Installer Æ “Lees Handleiding” Æ “Ulead
DVD PictureShow 2”)

12.3
12.3.1

Ulead Photo Explorer 2.01 (Macintosh)
Installatie

1.

Plaats de CD-ROM in uw cd-rom speler. Een Trust venster verschijnt.

2.

Klik op “OK”. Installatiescherm verschijnt.

3.

Klik op “Install”. De bestanden worden gekopieerd naar uw harde schijf. Dit
kan even duren. “Finished” verschijnt.

4.

Klik op “Quit” om de installatie te beëindigen. Folder “Trust 913 PowerC@m
Zoom” verschijnt.

5.

Dubbelklik “PEX 2.0” voor installatie Ulead Photo Explorer
PEX 2.0 -> Engelse versie
PEX 2.0F -> Franse versie
PEX 2.0I -> Italiaanse versie
PEX 2.0G -> Duitse versie
PEX2.0P -> Portugese versie
PEX2.0S -> Spaanse versie

6.

Volg de aanwijzingen op het scherm voor de installatie.

12.3.2

Gebruik

Open het bestand “photo Explorer” in de folder “Ulead Photo Explorer”. In dezelfde
folder vindt u ook een handleiding van de software. Raadpleeg deze voor meer
informatie.

12.4

N L

Trust Photo Site

Trust biedt u de mogelijkheid om de gemaakte foto’s te publiceren op het Internet. Dit
kan op de website www.trustphotosite.com. Hieraan zijn enkele voorwaarden
verbonden. De voorwaarden kunt u terugvinden op de website
www.trustphotosite.com
Installatie (Windows)
Installeer de Trust Photo Upload vanaf CD-ROM. (Trust Installer Æ Installeer
software ÆTrust Photo Upload)
Gebruik (Windows)
Op de CD-ROM staat de handleiding voor de Trust PhotoSite. Hier kunt u
terugvinden hoe u de software installeert en gebruikt. (Trust Installer Æ Lees
handleiding Æ Trust PhotoSite)

15
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12.5

Software verwijderen

Indien u het stuurprogramma van de camera, of de software Ulead Photo Explorer 8,
of Trust Photo Upload wilt verwijderen van de computer, volg onderstaande stappen
1.

Ga naar Software in het configuratiescherm (Start Æ Instellingen Æ
Configuratiescherm Æ software)

2.

Klik op het programma dat u wilt verwijderen en vervolgens op de knop
“verwijderen”

3.

Volg de aanwijzingen op het scherm. Herstart de computer als hier om
gevraagd wordt.

13

Controle na installatie (Windows)

Na de volledige installatie van product en de programma’s zijn de volgende zaken op
uw systeem gezet en te controleren:
Taakbalk
(na installatie van Ulead Photo Express 8,0 SE Basic)
- Icoon
Start – instellingen – Configuratiescherm – Systeem – Apparaatbeheer
Als kaartlezer
Disk Drives – 913 PowerC@m Zoom USB Device (Windows XP, 2000)
Storage Volumes – Generic volume (Windows XP, 2000)
Universal Serial Bus Controllers – USB Mass Storage Device (Win.XP, 2000)
-

Disk Drives – 913 PowerC@m Zoom (Windows ME)
Storage Device – USB Disk (Windows ME)
Universal Serial Bus Controllers – USB Mass Storage Device (Windows ME)

-

Disk Drives – 913 PowerC@m Zoom (Windows 98)
Hard disk controllers – 913 PowerC@m USB Device (Windows 98)
Hard disk controllers – USB Mass Storage Device (Windows 98)

Als PC-Camera
Imaging devices – 913 PowerC@m Zoom, WDM driver (XP, 2000, ME, 98)
Imaging devices – 913 PowerC@m Zoom, bulk driver (XP, 2000, ME, 98)
Start – instellingen – Configuratiescherm – Software
Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic
Ulead DVD PictureShow 2 SE Basic
Trust Photo Upload
913 PowerC@m Zoom Drivers
Start – programma’s –... - …
Trust - Trust Photo Upload - Trust Photo Upload
Ulead Photo Exploress 8.0 SE Basic - Ulead Instant Viewer
Ulead Photo Exploress 8.0 SE Basic - Ulead Photo Express 8.0 SE Basic
Ulead DVD PictureShow 2 – Ulead Disc Imager recorder
Ulead DVD PictureShow 2 – Ulead DVD PictureShow 2 SE Basic
Ulead DVD PictureShow 2 – User Manual
Let op:
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wanneer de installatie door de gebruiker is aangepast
(bijvoorbeeld niet alles geïnstalleerd of andere locaties dan
standaard opgegeven) zullen onderstaande gegevens afwijken.
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Let op:

afwijkingen kunnen ook ontstaan door gebruik van nieuwe
stuurprogramma’s van Internet.

Let op:

per Operating System kan de locatie of benaming wat afwijken
m.b.t. configuratiescherm.
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Probleem oplossen
Werkwijze
1.
Lees onderstaande oplossingen
2.
Controleer actuele FAQ, drivers en manuals op
internet (www.trust.com/13835)

!

Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

De camera krijgt
geen voeding.

De camera is uitgeschakeld.

Druk op de aanknop om de
camera aan te zetten.
De batterijen zijn leeg.
Vervang de batterijen. Zie
het hoofdstuk over
batterijen.
De batterijen zijn niet goed
geplaatst. Controleer de
plaatsing van de batterijen.
Zie het hoofdstuk over
batterijen.

De camera wil geen
foto maken.

De flitser werkt niet.

De foto's zijn wazig.

Intern geheugen /
geheugenkaart vol?

Maak een back-up van uw
foto’s en verwijder
ongewenste foto’s of
formatteer het interne
geheugen/geheugenkaart.

Is de camera op een
computer aangesloten?

De knoppen van de camera
werken niet als de camera
met een computer
verbonden is. Maak de
camera los om foto's te
maken.

Is de flitser ingeschakeld?

Controleer of de flitser op
automatisch of altijd aan
staat. Zie het hoofdstuk over
de flitser.

De batterijen zijn bijna leeg.

Zijn de batterijen bijna leeg,
dan kan de flitser niet
opgeladen worden. Zet de
camera uit en wacht een
paar seconden voordat u
hem weer aan zet. Als dit
het probleem niet oplost,
vervangt u de batterijen.

De camera of het onderwerp
bewoog terwijl de foto werd
gemaakt.

Houd de camera stil,
Gebruik eventueel een
statief.

17
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Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing
Maak gebruik van de
zelfontspanner

De computer
herkent de camera
niet

Aanpassing van de
scherptestelling van de lens

Controleer of de
scherptestelling juist is (zie
pagina 37).

De camera werd met de
computer verbonden voordat
de software geïnstalleerd is.

Sluit de camera op de
computer aan met de USBkabel.
Selecteer [Deze computer] >
[Configuratiescherm] >
[Systeem] >
[Apparaatbeheer].
Zoek [overige apparaten],
verwijder [Samengesteld
USB-apparaat] of [onbekend
apparaat].
Ontkoppel de camera van de
computer, installeer de
software en sluit de camera
weer aan.

Kan niet inzoomen
op foto (modus
weergave)

Resolutie van de foto is 6,6
Megapixel (2976x2232)

Dit is niet mogelijk op deze
resolutie, Bekijk de foto op
de computer.

Kan de handleiding
niet lezen van
Photo Explorer 2.01
(mac)

Acrobat Reader is niet
geïnstalleerd.

Installeer Acrobat Reader
(www.adobe.com)

Windows Me en
Windows 2000:
wanneer de USBkabel uit de
computer wordt
verwijderd,
verschijnt het
bericht dat het
onveilig is een
apparaat te
verwijderen.

Als u een USB-apparaat
verwijdert, is het aan te
bevelen de procedure te
volgen om dit veilig te doen.

Procedure:
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a.

Klik met de rechterknop
op het pictogram in de
rechterbenedenhoek
van het
computerscherm,
waarmee u vraagt om
hardware los te nemen.

b.

Klik met de linkerknop
op de tekst waarmee u
het scherm om
hardware los te nemen
oproept.

c.

Selecteer uit dit scherm
het apparaat en klik op
de knop Stop om te
bevestigen dat het
apparaat gestopt wordt

d.

Selecteer uit het
bevestigingsscherm het
apparaat dat gestopt
moet worden en klik op
OK, zodat de melding
komt dat het apparaat
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Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing
veilig verwijderd kan
worden.
e.

Nu kunt u de kabel naar
de digitale camera
losnemen.

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: 13835;
•
Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
•
Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt
•
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Technische specificaties

Beeldzoeker

Type: CMOS
Resolutie: 3M pixels

Digitale zoom

4x voor vastleggen foto’s, stappen van 0,2
4x voor weergeven foto’s, stappen van 0,5

Vastleggen foto

2976 x 2232 (geïnterpoleerd)
2048 x 1536
1024 x 768
512 x 384
2016 x 1344 (standaard foto formaat)

Modus Videofilmpje

320x240: 15 fps, AVI-formaat

Modus Computer camera

320x240: 15 fps

TFT LCD-kleurenscherm

Grootte: 1.5”Resolutie: 280 x 220

Automatische belichting

Automatisch met menucompensatie +/- 2,0
stappen van 0,5

Modus Preset

Automatische witbalans
Zon

N L

TL
Schaduw
Flitsmodus

Auto
Aan
Uit

Bestandsformaat

JPEG-compressie
DCF- bestandssysteem.
Bestandsformaat EXIF 2.2

Computerinterface

USB 1.1

Video-uitgang

NTSC & PAL

Stuurprogramma software

Kaartlezer, TWAIN,
WDM voor Microsoft Windows
98/98SE/ME/2000/XP
19
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WIA voor Microsoft Windows ME/XP
Kaartlezer voor MAC OS 9.0 en hoger
Voedingsbron

2 x AA (Alkaline, NiMH, Lithium)

Opslaginterface

Intern Flash-geheugen van 8 MB
Sleuf voor SD-kaart

Afmetingen

Omhulsel: 110 (B) X 50 (H) X 27,8 (D) mm
Hoesje: 110 (B) X 56 (H) X 33,5 (D) mm

Reguleringen en certificatie
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FCC Klasse B, CE

Garantiebepalingen

- Onze producten hebben 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de 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)
- 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.
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CUSTOMER CARE CENTERS

24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 - 13:00 /
Telefono
+39-051-6635947
14:00 -18:00
Fax
+39-051-6635843
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
0800-00TRUST (0800-0087878)
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las
Teléfono
+34-(0)902-160937
17:00 horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Od pon. do pt.
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Telefoon
0800-BELTRUST (0800-23587878)
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
European Head Office
Mon - Fri
Phone
+31-(0)78-6549999
From 9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299

LIFE IS MORE! TRUST US

TRUST.COM

