Wireless Tablet Series
Productinformatie
A: LED
B: Functieknoppen

C: Penhouder
D: Werkgebied
E: Penpunt
F: Penknop
G: Penknop+ LED voor laag
batterijniveau

Deze brandt als de tablet correct is geïnstalleerd.
Deze hebben dezelfde functie als de functieknoppen op het
toetsenbord. Om deze knoppen te kunnen gebruiken, moet het
stuurprogramma zijn geïnstalleerd.
Houder voor de pen als deze niet wordt gebruikt.
Gebied waar een tekening wordt gemaakt.
Zelfde functie als de linkermuisknop.
Zelfde functie als de middelste muisknop.
Zelfde functie als de rechtermuisknop.

Alleen voor Tablet TB-2100, TB-3100, TB-4200
H: Linkermuisknop
I: Middelste muisknop (TB-4200: +scroll)
J: Rechtermuisknop
Installatie
A: Plaats de batterij in de pen.
1
B: Plaats de batterij in de muis (
dit geldt alleen voor Tablet TB-2100, TB-3100, TB-4200).
Schakel de pc in.
2
Plaats de CD-ROM in het CD-ROM station.
3
Klik op 'Stuurprogramma installeren' (‘Install driver’).
4
Klik op ‘Volgende’ (‘Next’).
5
A: Selecteer 'Ja, ik wil de computer nu opnieuw opstarten' (‘Yes, I want to restart my computer now’).
6
Klik op ‘Volgende’ (‘Next’).
Sluit het tablet aan op pc.
7
Klik op 'Ja' (‘Yes’) om de pc opnieuw op te starten.
8
Instellingen (configuration)
Dubbelklik op het tabletpictogram op de taakbalk.
9
10 Klik op de tab 'Knoppen' ('Buttons').
11

12

13
14

A: Configureert de functie van knop 1 C: Zet de standaardinstellingen terug
B: Configureert de functie van knop 2 D: Configureert de klikdruk van de pen.
Klik op ‘Test’ om de peninstellingen te testen.
- Klik op ‘Test’ om de klikdruk van de pen te testen.
- Klik op het kruisje ‘X‘ rechtsboven om het venster te sluiten.
- Klik op de tab 'Muis' ('Mouse').
A: Snelheid muisaanwijzer
C: Functie van de middelste muisknop
B: Configuratie voor linkshandig of rechtshandig gebruik.
Klik op de tab 'Besturing' ('Control').
Het werkoppervlak kan worden geconfigureerd voor gebruik in centimeters (cm) of inches (inch).
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Wireless Tablet Series
Klik op de tab 'Functietoets' ('Function Key' ).
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De tabletmodellen hebben niet allemaal hetzelfde aantal functieknoppen.
Model TB-1100: F1 tot en met F8 / Model TB-2100 / TB-3100: F1 tot en met F12 en TB-4200: F1
tot en met F24.
De functieknoppen komen overeen met de functietoetsen op uw toetsenbord.
Klik op de knop Page Down voor weergave van de functieknoppen F9 tot en met F24.

Functieknoppen opnieuw definiëren
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Klik op de knop

van een van de functieknoppen

‘Windows Messenger’ wordt hier als voorbeeld gebruikt. U kunt natuurlijk ook een ander
programma kiezen.
Klik op het pictogram voor ‘Windows Messenger’ en klik vervolgens op ‘Openen’.
Klik op 'OK' om de instellingen op te slaan.

Opmerking
Ga naar www.trust.com/12050 (Tablet TB-1100) / www.trust.com/12052 (Tablet TB-2100) /
www.trust.com/12579 (Tablet TB-3100) of www.trust.com/14070 (Tablet TB-4200) voor
bijgewerkte veelgestelde vragen, instructiehandleidingen en aanvullende informatie.

•
•
•

•

Veiligheidinstructies
Probeer dit apparaat nooit te openen of te repareren.
Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving.

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 via
www.trust.com/12050/ce (Tablet TB-1100); www.trust.com/12052/ce (Tablet TB-2100);
www.trust.com/12579/ce (Tablet TB-3100); www.trust.com/14070/ce (Tablet TB-4200).

Lever het gebruikte apparaat indien mogelijk in bij een recycling-centrum. Gooi het gebruikte apparaat
niet weg bij het huisafval.

Garantie en copyright
• Dit product heeft twee jaar garantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar
www.trust.com/warranty.
• Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen
daarvan te reproduceren.
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