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Hartelijk dank voor uw aankoop. Registreer nu uw aankoop via onze internet site,
www.trust.com/register, zodat u in aanmerking komt voor optimale garantie- en service
ondersteuning. Bovendien wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van
uw en andere Trust producten.
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1

Tablet gereedmaken voor gebruik

1.1

Batterijen plaatsen

LET OP:

Het verkeerd plaatsen van de batterijen veroorzaakt schade.

LET OP:

Wij adviseren om gebruik te maken van 2 x AA 1800 mA oplaadbare
batterijen. Zie www.trust.com\battery-chargers voor meer informatie.

LET OP:

Vervang de batterij alleen door een equivalent type (AA of AAA) alkaline
batterijen of oplaadbare.

Lees de Quick installation guide voor meer informatie.
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Installatie Stuurprogramma

LET OP:

Deze Bluetooth tablet werkt alleen met Windows 2003, XP en 2000

LET OP:

Zorg dat voor het instaleren er een Bluetooth adapter is geïnstalleerd met
het HID (Human Input Defice) profiel.

LET OP:

Installeer eerst het stuurprogramma voordat u uw tablet aansluit.

LET OP:

Op www.trust.com/14117 staan altijd de laatste nieuwe stuurprogramma.
Controleer of er eventueel een nieuwe versie beschikbaar is en gebruik
deze dan voor installatie

2.1

Installatie stuurprogramma

Lees de Quick installation guide om de tablet te instaleren.
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Installatie Software

Power Presenter is een programma ter ondersteuning van presentaties.
Corel Painter Essentials is een tekenprogramma. Het tekenprogramma staat op een
aparte CD-ROM.
Beide programma’s kunnen werken met de druk gevoeligheid van de tablet / pen.
LET OP: Zorg dat tijdens installatie alle overige programma’s zijn afgesloten.

3.1
1.
2.
3.

Power presenter
Plaats de Trust Installatie CD-ROM in de computer.
Klik op “Instaleren Software” en vervolgens op “Power Presenter”.
Volg de aanwijzingen op het scherm.

3.2

Installatie van Corel Art Dabbler

LET OP:

De CD-ROM speler wordt aangegeven als “D:\”. Dit is slechts een
voorbeeld en kan verschillen per computer.
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1.

2.
3.

Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM speler
a) Selecteer ‘Uitvoeren’ (Run) in het startmenu.
b) Type [D:\English\setup.exe] voor de engelse installatie,
[D:\German\setup.exe] voor de Duitse installatie of [D:\French\setup.exe]
voor de franse installatie.
Volg de aanwijzingen op het scherm.
Na installatie klikt u op ‘Finish’ om de installatie af te ronden.
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Gebruik Tablet

LET OP:

Plaats de pen in de penhouder indien u hem niet meer gebruikt.

LET OP:

Schakel de tablet uit na met de ‘on /off’ schakelaar om batterijen te
sparen!

LET OP:

Onder het doorzichtige werkblad kunt een foto of tekening plaatsen.

4.1

Tablet gebruiken met Bluetooth

4.1.1

Icoonen

Recht onder in de taakbalk staat een status icoon. Zie de figuren voor in de
handleiding.
Figuur
4
5
6
7
8

4.1.2
Kleur
Blauw
Rood

4.1.3

Functie
Tablet aangesloten met USB kabel
Batterijen vol
Batterijen ¾ vol
Batterijen ½ vol
Batterijen bijna leeg

Indicatoren
indicatie
Knipperen
Continu
Continu

Functie
Tablet aangesloten, pen buiten bereikt.
Pen is binnen het bereik van de Tablet
Batterij bijna leeg.
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Verbinding verbreken

Houd de verbreek (Disconnect) knop minstens 4 seconden ingedrukt en de
verbinding met het tablet wordt verbroken. De blauwe indicator gaat uit

4.2

Tablet gebruiken met USB kabel

De tablet is ook met de USB kabel te gebruiken, dit om batterijen te sparen. Het
gebruik is het zelfde bij met Bluetooth. Indien de kabel te kort is kunt u die verlengen
met de USB verleng kabel. De software moet van te voren geïnstalleerd zijn.
1.
2.
3.

Schakel de Tablet uit.
Sluit de tablet met de USB kabel aan op de computer.
Hertstart de PC indien voor het eerst de USB kabel wordt gebruikt.
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5

Tablet Instellen

Zie de figuren voor in de handleiding.

5.1

Werkblad instellen

Klik op het tablet icoon rechtsonder in de taakbalk, Fig.1 verschijnt.
A
Instellen afstandseenheid (inch of centimeters)
B
Instellen trackingmode

5.1.1

Tracking mode

Pen (Absolute): Waar de pen wordt geplaatst daar is de cursor op het scherm.
Mouse (Relative): Hiermee kunt u met een kleine verplaatsing op het tablet een
groter gebied op de monitor overbruggen.

5.2
1.
2.

5.2.1

1.
2.

5.2.2
1.
2.
3.
4.

5.3
1.
2.
3.

Pen instellen
Klik op het tablet icoon rechtsonder in de taakbalk. Fig.1 verschijnt.
Klik op het tabblad ‘Buttons’ in. Fig.2 verschijnt.

Knoppen instellen
A
Instellen functie knop 1
B
Instellen functie knop 2
C
Fabrieksinstellingen terug zetten
D
Automatische instellingen
E
Instellen pen druk
Aan de knoppen (A & B) op de pen kunt u verschillende functies toekennen.
Klik hiervoor op de desbetreffende pijl rechts.
Indien u de instellingen ongedaan wilt maken drukt u op ‘Default’ (D) om de
fabrieksinstellingen te activeren.

Gevoeligheid instellen
Schuif (E) omhoog is gevoelige pendruk.
Schuif (E) omlaag is minder gevoelige pendruk.
Klik op ‘Test’ om gevoeligheid te testen.
Druk op zijknop 2 om de test af te sluiten.
Druk op ‘OK’ om gevoeligheid toe te passen.

Werkoppervlak instellen

4.
5.

Klik op het tablet icoon rechtsonder in de taakbalk. Fig. 1 verschijnt.
Klik op het tabblad ‘Control’ Fig.3 verschijnt.
Verander het gewenste werkoppervlak en druk op ‘OK’ om de instellingen
op te slaan.
Klik op Full Area (A) om gebruik te maken van het gehele werkoppervlak.
Druk op ‘OK’ om de instellingen op te slaan.
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Software gebruiken

6.1
4.
4

Werken met Power Presenter
Start ’Power Presenter’.
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5.

Er verschijnt een taakbalk onderin het scherm. Selecteer het zwarte
scherm.
6.
Selecteer een ‘pen’.
7.
Teken in het zwarte scherm de uitleg voor de presentatie.
8.
Klik op de ‘pijl naar beneden’ om een nieuw bord te maken.
9.
Druk op de ‘diskette’ om uw werk op te slaan.
10.
Druk op het rechter icoon om af te sluiten.
Zie voor meer informatie de bijgeleverde Power Presenter handleiding op de
Trust Installatie CD-ROM.

6.2

Werken met Corel Art Dabbler

1.
2.
3.
4.

Start ‘Corel Art Dabbler’.
Ga naar ‘Edit’ (bewerken) en selecteer ‘Add Page’ (Pagina toevoegen)
Ga naar de gereedschapslade door aan de handgreep te trekken.
Klik op de gereedschappen en op de gereedschapsgrote (de rode driehoek)
die u wilt gebruiken. Sluit na uw keuze de lade.
5.
Kies uit het huidige kleurenpallet op de voorkant van de kleurlade een kleur
die u wilt gebruiken of open de kleurlade en kies een nieuw palet. Sluit de
lade wanneer u klaar bent.
6.
Ga naar de structuur lade op het papier te selecteren.
7.
Maak in het tekenveld een tekening. Door harder te drukken wordt de lijn
dikker.
8.
Sla de tekening op door op ‘File’ (bestand) en daarna op ‘Save page as…’
(Opslaan als) te klikken.
9.
Klik op ‘File’ (bestand) en selecteer ‘Quit’ (stoppen) om af te sluiten.
Zie voor meer informatie de bijgeleverde Corel Art Dabbler handleiding op de
Trust Installatie CD-ROM.
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Goedkeuring

0678!
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/14117/CE
Dit draadloze product werkt met Bluetooth (Tablet naar PC) en met Inductie (pen
naar tablet), en voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante
bepalingen van R&TTE Richtlijn 1999/5/EC. Het kan in alle EG landen gebruikt
worden. 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.

N L

Dit product is toegevoegd op de “Bluetooth Qualified Product List” op 2 maart 2004
onder de QPN nummer: BQ10009374

8
8.1

Probleem oplossen
Pen punt vervangen

Wanneer de pen punt versleten is kunt u deze vervangen met één van de twee
reserve punten die meegeleverd worden.
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1.
2.
3.

8.2

Houdt de pen stevig vast en trek voorzichtig met de metalen penpunt
verwijderaar de penpunt uit de pen.
Plaats de nieuwe penpunt door deze voorzichtig in de pen te duwen.
De pen is klaar voor gebruik.

FAQ (Frequently Asked Questions)
Werkwijze
1.
Lees onderstaande oplossingen
2.
Controleer actuele FAQ, drivers en manuals op
internet (www.trust.com/14117)

!

Probleem
Werkt het tablet
met andere (teken)
programma’s.

Oorzaak

De indicator op de
tablet brand niet?

De verbinding verbroken

Pen pijl bibbert.

Tablet is te dicht bij de
monitor geplaatst waardoor
er storing vanuit de monitor
ontstaat.

Plaats het tablet verder van
de monitor vandaan.

Pen doet niets.

Batterij verkeerd geplaatst.

Plaats de batterij opnieuw.
Zie hoofdstuk 1.1
Vervang de batterij.
Zie hoofdstuk 1.1
Vervang de pen punt zoals
is omschreven in hoofdstuk
8.1

Batterij is leeg.

Mogelijke oplossing
Muisfunctie werkt altijd,
maar drukgevoeligheid wordt
niet ondersteund door alle
tekenprogramma’s.
Raadpleeg de fabrikant van
het programma.
Schakel de tablet voor ten
minste drie seconden uit. En
zet hem weer aan.

Pen werkt alleen
als relatief terwijl
absoluut is
ingesteld.

Pen punt versleten.

Pen reageert te
traag / snel.

Gevoeligheid van de pen
verkeerd ingesteld.

Stel de pen in. Zie hoofdstuk
5.2

Knoppen van de
muis werken niet
of niet goed.

Instellingen van de pen niet
goed waardoor ook de
knoppen van de muis niet
goed werken.

Ga naar hoofdstuk 5.3 voor
het instellen van de
knoppen.

Standaard muis
(serieel / PS/2)
werkt niet meer.
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Standaard Muis stoort met
pen waardoor geen van de
apparaten meer
functioneert.

‘Auto Setting’ uitschakelen
en gevoeligheid handmatig
instellen in het tabblad
‘Buttons’. Zie hoofdstuk 5.3
Verwijder de pen en tablet
muis van het tablet als de
muis gebruikt wordt.
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Het tablet werkt
trager dan
gebruikelijk

Maximale afstand is 10
meter (open ruimte)

Verklein de afstand tussen
uw adapter en tablet.

Kan geen
Verbinding maken
met Bluetooth

Apparaat staat uit

Zet de tablet aan

Instelling van Bluetooth
adapter zijn niet goed.

Kijk in de handleiding van
de Bluetooth adapter voor
meer informatie

Windows vindt
geen nieuwe
apparatuur na het
aansluiten van het
tablet.
Probleem staat er
niet bij.

USB-poort van de computer
werkt niet.

Verwijder de USB-poort uit
apparaatbeheer en installeer
deze opnieuw.

Laatste update van
FAQ op internet
beschikbaar.

Ga naar:
www.trust.com/14117.
voor FAQ en andere
productinformatie

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 14117;
•
Een goede omschrijving wat er precies niet werkt en wanneer het probleem
zich voordoet.
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Garantiebepalingen.

Kijk voor meer informatie op: www.trust.com/warrenty
Copyright disclaimer
Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of
een deel daarvan te reproduceren.
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SERVICE CENTRE

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 – 17:00
Telefono
+39-(0)51-6635947
Fax
+31-(0)78-6543299
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
+49-(0)2821-58835
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 17:00
Teléfono
+34-(0)902-160937
horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Pon do pią
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
Tel
+31 (0)78-6543387
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
Mon - Fri
From 9:00 - 17:00

European Head Office
Phone
+31-(0)78-6549999
Fax
+31-(0)78-6543299

