BT-2200Tp Bluetooth 2.0 EDR USB Adapter
Productinformatie
Adapter
A: Beschermkapje USB plug
B: Status LED
Continu branden: Aan Knipperen: Bluetooth Activiteit
C: USB verlengkabel
Installatie
Zet PC aan en plaats de Trust installatie CD-ROM.
1
Sluit alle andere programma’s af en selecteer: Installeer stuurprogramma.
2
Klik door totdat scherm 4 verschijnt.
3
Klik: ‘OK’ .
4
Er verschijnt een scherm waar gevraagd wordt de Adapter aan te sluiten. Druk niet op de knoppen.
5
Sluit de Bluetooth Adapter aan op USB poort. Gebruik indien nodig de USB verlengkabel.
6
A: Indien er een scherm verschijnt over een niet digitaal ondertekend stuurprogramma, klik ‘Volgende’.
7
B: Klik: ‘Voltooien’.
(Indien het Bluetooth icoon in de taakbalk een rode invulling heeft, ga naar het
onderdeel ‘problemen oplossen’)
Indien gevraagd wordt te herstarten, kies: ‘Ja’.
8
Configuratie
Dubbelklik op het Bluetooth icoon in de taalbalk.
9
10 Klik: ‘Volgende’
11 Vul een andere computernaam in (optioneel) en klik: ‘Volgende’.
Selecteer services (optioneel) en klik: ‘Volgende’. Hierna moet u enige tijd wachten. Indien gevraagd,
de PC niet herstarten.
12
Sommige services kunnen alleen geselecteerd worden indien de benodigde hardware (zoals een
modem) aanwezig is in het systeem.
13 Klik: ‘Overslaan’.
14 Klik: ‘Voltooien’. Indien gevraagd de PC herstarten.
Verbinden met een ander apparaat
Maak het andere Bluetooth apparaat indien nodig vindbaar (aantal seconden Indrukken van connect
15
button). Raadpleeg hiervoor ook de handleiding van het apparaat.
16 Dubbelklik op het Bluetooth icoon in de taakbalk. ‘Mijn Bluetooth locaties’ wordt geopend.
17 Klik: ‘Apparaten binnen bereik bekijken/zoeken’
18 Dubbelklik op het gewenste apparaat.
19 Dubbelklik vervolgens op de gewenste service.
20 Klik in het venster: Bluetooth Pincode vereist.
A: Voer de PIN Code van het apparaat in. PIN Code informatie (kan afwijken):
21
Koppeling met apparaat type
Pincode
1

NL

BT-2200Tp Bluetooth 2.0 EDR USB Adapter
GSM, Computer, Pocket PC
Diverse apparaten (Headsets,
modems, printers)
Muizen en toetsenborden
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Voer een zelf bedachte cijfercode in bij beide apparaten.
Deze moet overeen komen.
PIN code op apparaat of in handleiding. Veelgebruikte
codes zijn : 1234, 0, 0000
Meestal geen PIN code nodig.

B: Klik: “OK”.
In enkele gevallen moet op het apparaat een knop ingedrukt worden om de verbinding te
accepteren.
Het icoon van het apparaat is nu groen met een tweezijdige pijl. U kunt nu het apparaat gebruiken.

Let op
Verbinden
•
Koppelen en gebruik van Bluetooth kan per product verschillen. Controleer de handleiding van uw
andere Bluetooth product voor juiste werking.
•
Vindbaar zijn van Bluetooth apparaten blijft een beperkte tijd actief. Indien nodig: opnieuw
vindbaar maken.
•
De Bluetooth adapter kan maximaal met 7 apparaten gekoppeld zijn.

•
•
•
•
•

•
•

Profielen
Om een bepaalde functie te gebruiken moet het betreffende profiel ondersteunt worden door
beide apparaten.
Voor ondersteuning van de nieuwste profielen, download het meest recente stuurprogramma van
www.trust.com/14526.
Mobiele telefoons moeten voorzien zijn van de nieuwste firmware update van de fabrikant voor
optimale Bluetooth profielen support.
Voor meer informatie aangaande Bluetooth en ondersteunde profielen raadpleeg:
http://www.trust.com/service/help/bluetooth
Voor gedetailleerde profiel informatie raadpleeg de handleiding op de CD
Gebruik
Bij bestandsoverdracht via Bluetooth zijn de binnengekomen bestanden meestal te vinden in de
map: “Mijn Documenten\Bluetooth Exchange Folder”
Voer Intensieve Bluetooth activiteiten zoals Bestandsoverdracht en Hoge Kwaliteit audio headset
niet tegelijk uit.
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Draadloze prestatie
Tips voor de beste draadloze prestatie:
- Gebruik de verlengkabel om de adapter op een vrije positie te plaatsen.
- Vervang of laad lege batterijen van verbonden apparaten op.
- Vermijd de nabijheid van andere draadloze apparatuur.
- Vermijd betonnen muren of metalen voorwerpen tussen Adapter en apparaat.
•
De overdrachtssnelheid loopt terug met groter wordende afstand.
•
Bereik:
Koppeling met apparaat klasse
Maximaal bereik open ruimte
Bluetooth Klasse 1
100 m
Bluetooth Klasse 2
10 m
Bluetooth Klasse 3
1m

•

•
•
•

Problemen oplossen
Indien het Bluetooth Icoon een rode invulling heeft: De-installeer de Bluetooth software en
verwijder de adapter uit de USB poort. Herstart de PC en volg de installatie procedure vanaf punt
1 exact.
Bij storing van Hoge Kwaliteit audio headset of Video Overdracht , stop andere intensieve
Bluetooth activiteiten, zoals bestandoverdracht en verklein eventueel de afstand.
Indien een Headset geen geluid geeft, controleer of deze als Standaard audio apparaat
geselecteerd staat in: “Configuratiescherm\Geluiden en Audio apparaten” ,Tablab: Audio

Kijk ook op www.trust.com/14526 voor de meest actuele FAQ, stuurprogramma’s en handleidingen.

•
•
•

Veiligheidsinstructies
Open of repareer het product niet.
Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving en reinig met een droge doek.

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/14526/ce

Draadloos
•
Dit klasse 1 draadloze product werkt op een frequentie van 2.4 GHz en voldoet aan de essentiële
eisen en aan de overige relevante bepalingen van R&TTE Richtlijn 1999/5/EC. Het kan in de
volgende landen gebruikt worden: EU landen en RU, TR, NO, HU. Er zijn geen beperkingen per
kanaal voor eerder genoemde landen. Ga naar www.trust.com/14526 voor het laatst bijgewerkte
overzicht van toegestane landen.
•
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. Frequentie: 2.440~2.4835 GHz,
Bandbreedte: +/- 1 MHz, Vermogen: 20 mW.
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•
Wees voorzichtig bij gebruik van draadloze producten als u een pacemaker heeft of afhankelijk
bent van andere gevoelige levensbehoeftige elektronische apparatuur. Dit blijft een product dat
radiosignalen uitzendt.
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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