INLEIDING
Wij danken u hartelijk voor de aankoop van
de draadloze optische mini-muis van Belkin
waarvan u veel plezier zult hebben. U gaat een
totaal nieuwe dimensie van computergemak
beleven met onovertroffen invoerfuncties en
cursorprecisie. Voor de mobiele gebruiker biedt
de draadloze optische mini-muis een optimale
draadloze radioverbinding (RF).
SYSTEEMVEREISTEN
Pentium based processor
Windows® 98 SE, Me, 2000, XP
USB-poort
INHOUD VERPAKKING
Draadloze optische mini-muis
USB-ontvanger
Handleiding
2 AAA-batterijen
OVERZICHT
Verwijder voordat u de hardware voor de minimuis installeert alle stuurprogramma’s en software
van alle muizen die tevoren op uw computer zijn
geïnstalleerd. Hierdoor voorkomt u mogelijke
conﬂicten die een perfecte installatie van uw minimuis in de weg staan. Lees in de handleiding van
uw vorige muis hoe u de bijbehorende software
en stuurprogramma’s verwijdert.
MUIS BEDRIJFSKLAAR MAKEN
1. Verwijder het kapje aan de bovenkant van de
muis door de sluitpal aan de onderkant in te
drukken. (Afb. 1)
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2. Breng de twee AAA-batterijen aan. (Afb. 2)
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3. Plaats het kapje terug en sluit het.
Let op: Kijk goed naar de batterijpolen (+
en – tekens) en plaats elke batterij in de
aangegeven stand.

HARDWARE INSTALLEREN
1. Zorg ervoor dat uw computer ingeschakeld is
voordat u de muis installeert..
2. Sluit de ontvanger aan op een vrije USB-poort
van uw pc. (Afb. 3)
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3. Uw pc moet de nieuwe hardware automatisch
herkennen en de nodige stuurprogramma’s
installeren.
Let op: Windows 98 SE kan u vragen de
installatie-cd van Windows 98 SE in het cdromstation van uw computer te plaatsen om
de installatie te voltooien.
4. Schakel nu de voeding van de draadloze muis
in met het knopje aan de onderkant van de
muis. De muis synchroniseert automatisch met
de ontvanger. (Afb. 4)
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Let op: Als de muis niet automatisch met
de ontvanger synchroniseert, ga dan te werk
volgens de aanwijzingen in de tekst hieronder
‘De muis met de ontvanger synchroniseren’
Let op: Schakel als u op reis bent de muis uit
om de batterijen te sparen.
DE MUIS MET DE ONTVANGER
SYNCHRONISEREN
Als de muis niet automatisch met de ontvanger
synchroniseert, drukt u de verbindingsknop
bovenop de ontvanger in. Het lampje op de
ontvanger gaat nu snel knipperen. Vervolgens
synchroniseert u de muis met de ontvanger
door het synchronisatieknopje aan de onderkant
van de muis in te drukken. Het lampje op de
ontvanger stopt met knipperen en blijft continu
branden. (Afb. 5)
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Let op: Telkens als u deze stap herhaalt, kiest
de muis een willekeurige nieuwe identiteit.
Hierdoor kunnen meerdere draadloze muizen
zonder elkaar te storen op dezelfde locatie
worden gebruikt. Als u van een andere
draadloze muis hinder ondervindt, herhaal dan
de handmatige synchronisatie om een ander
kanaal te kiezen.
CONFIGURATIE VOOR MEERDERE
GEBRUIKERS
Wordt er meer dan één draadloze optische
mini-muis in hetzelfde lokaal gebruikt, installeer
dan niet meer dan één muis tegelijk. U moet de
installatie van elke muis voltooien voordat u met
de conﬁguratie van de volgende begint.
OMGEVING
Let op het volgende om onderlinge interferentie te
vermijden waardoor de nuttige actieradius wordt
verkleind.
1. Plaats de muis en de ontvanger niet
op een metalen kast of bureau. Metaal
veroorzaakt storing op hoogfrequente (RF)
signalen; hierdoor wordt de hoogfrequente
communicatie gehinderd en de
communicatieafstand verkort.

2. U vermijdt storingen door tussen uw muis
en andere met hoge frequenties werkende
apparaten een afstand van minstens 1,5 m aan
te houden.
3. De optische sensor van de muis werkt niet
goed als u hem gebruikt op een spiegel,
glazen plaat of op een reflecterend of in halftint
geschilderd oppervlak.
PROBLEMEN OPLOSSEN
De cursor reageert niet als ik de muis beweeg.
1. Dit komt waarschijnlijk doordat de afstand
tussen de ontvanger en de muis groter is dan
maximale actieradius van 1 m. Gebruik de
muis dichter bij de ontvanger.
2. Gebruik de muis niet op een reflecterend
oppervlak zoals een spiegel, glasplaat, in
halftint geschilderd oppervlak of op een
3D-muismat. Wanneer u de draadloze muis
gebruikt op een metalen tafel of in de buurt
van metalen meubilair, zorg dan voor een dikke
niet-reflecterende muismat om de kans op
interferentie te verkleinen.
3. De synchronisatie is misschien niet
goed tot stand gekomen. Herhaal de
synchronisatieprocedure.
Waarom werken de scrollfuncties bij mijn
notebookcomputer niet?
Controleer of u de trackball, het touchpad
en de J-toets op het controlepaneel van
uw notebookcomputer inderdaad hebt
uitgeschakeld. Activeer vervolgens de
externe poort zodat alle functies van uw muis
beschikbaar zijn.
Mijn USB-muis wordt door de computer niet
herkend en werkt niet. Wat moet ik doen?
Ga als volgt te werk:
1. Zorg ervoor dat uw USB-muis volledig in de
USB-poort is bevestigd.
2. Controleer de werking van de USB-poort van
uw computer op de pagina ‘Device Manager’
(Apparaatbeheer) van ‘System Properties’
(Systeemeigenschappen). Als er een omcirkeld
uitroepteken op het pictogram van de USBpoort staat, heeft de USB-controller een
probleem. Probeer het USB-stuurprogramma
te verwijderen en installeer het vervolgens
opnieuw. Of neem contact op met de
technische helpdesk van de fabrikant van uw
pc.

3. Controleer welke versie van uw
besturingssysteem u gebruikt. Als uw
computer niet onder Windows 98 SE, Me,
2000 of XP draait, werk uw besturingssysteem
dan bij tot één hiervan zodat het USB-apparaat
kan worden geactiveerd.
4. Zorg ervoor dat de USB-poort in de BIOSconfiguratie is geactiveerd.
FCC-verklaring
VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE FCCVOORSCHRIFTEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE
COMPATIBILITEIT
Wij, Belkin Corporation, gevestigd 501 West Walnut Street,
Compton, CA 90220, Verenigde Staten van Amerika, verklaren
hierbij dat wij de volledige verantwoordelijkheid aanvaarden dat
het product met het typenummer, F8E874, waarop deze verklaring
betrekking heeft, voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften.
Het gebruik van dit product is onderworpen aan de volgende twee
voorwaarden: (1) de apparatuur mag geen schadelijke storingen
veroorzaken en (2) de apparatuur dient alle hierop inwerkende
storingen te accepteren waaronder begrepen storingen die een
niet gewenste werking kunnen veroorzaken.
Voorzichtig: Blootstelling aan radiofrequente straling.
Het door dit apparaat uitgestraalde vermogen ligt ver beneden
de hiervoor in de FCC-voorschriften vastgelegde grenswaarden.
Niettemin dient dit apparaat zodanig te worden gebruikt dat bij
normaal gebruik de mogelijkheid van persoonlijk contact tot een
minimum beperkt blijft. Ook bij het aansluiten van een externe
antenne op dit apparaat moet de antenne zodanig worden
geplaatst dat bij normaal gebruik de mogelijkheid van persoonlijk
contact tot een minimum beperkt blijft. Om te voorkomen dat
de in de FCC-voorschriften aangegeven grenswaarden van
blootstelling aan radiofrequente straling worden overschreden,
mag men de antenne terwijl deze in werking is niet dichter
naderen dan tot op een afstand van 20 centimeter.
Kennisgeving van de Federal Communications Commission
(FCC)
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een
digitaal apparaat van Klasse B, zoals vastgelegd in Deel 15 van
de FCC-voorschriften. Deze normen zorgen bij de installatie in
een woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen
schadelijke interferentie.
Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie
en kan deze uitstralen. Als deze apparatuur de radio- of
televisieontvangst stoort, wat u kunt vaststellen door de
apparatuur in- en uit te schakelen, kunt u proberen de storing op
te heffen met een of meer van de volgende maatregelen:
• Het verdraaien of verplaatsen van de ontvangstantenne.
• Het vergroten van de afstand tussen de installatie en de
ontvanger.
• Het aansluiten van de installatie op een stopcontact van een
andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
• Door de hulp in te roepen van de verkoper of een deskundig
radio/televisietechnicus.
Wijzigingen
De Federal Communications Commission eist dat de gebruiker
wordt gewaarschuwd dat elke verandering aan het apparaat
die niet uitdrukkelijk door Belkin Corporation is goedgekeurd de
bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen teniet
kan doen.
Canada - Industry Canada (IC)
De draadloze radio van dit apparaat voldoet aan RSS 210 Industry
Canada. Dit apparaat van Klasse B voldoet aan de voorschriften
van de Canadese ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme NMB003 du Canada.

Beperkte levenslange productgarantie van Belkin Corporation*
Belkin Corporation geeft garantie voor de levensduur van het
product op materiaal- en fabricagefouten. Wanneer een defect
wordt geconstateerd, zal Belkin naar eigen keuze het product
repareren of kosteloos vervangen, op voorwaarde dat het product
tijdens de garantieperiode met vooruitbetaalde vervoerskosten
wordt geretourneerd aan de officiële Belkin dealer bij wie het
product is gekocht. Overlegging van het aankoopbewijs kan
noodzakelijk zijn.
Deze garantie is niet van toepassing als het product is beschadigd
als gevolg van een ongeluk, van misbruik, verkeerd gebruik of
een verkeerde toepassing; als het product zonder schriftelijke
toestemming van Belkin is gewijzigd of als een serienummer dat
door Belkin is aangebracht, is verwijderd of onleesbaar gemaakt.
DE GARANTIE EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE
HIERVOOR ZIJN UITEENGEZET SLUITEN ELKE ANDERE
GARANTIE OF VERHAALSMOGELIJKHEID UIT, HETZIJ
MONDELING OF SCHRIFTELIJK, HETZIJ UITDRUKKELIJK
OF IMPLICIET. BELKIN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE EN
ALLE IMPLICIETE AANSPRAKELIJKHEID OF GARANTIE AF,
WAARONDER ZONDER ENIGE BEPERKING GARANTIES
BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.
Geen enkele dealer, vertegenwoordiger of werknemer van Belkin is
bevoegd tot wijziging, uitbreiding of aanvulling van deze garantie.
BELKIN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE,
BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE ONTSTAAN DOOR
GARANTIEVERBREKING VAN WELKE AARD OOK OF
UIT HOOFDE VAN ENIG ANDER JURIDISCH BEGINSEL,
MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT
BEDRIJFSSTILSTAND, VERLIES VAN WINST OF GOODWILL,
BESCHADIGING HETZIJ HERPROGRAMMERING OF
REPRODUCTIE VAN ENIG PROGRAMMA OF VAN DATA
OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT IN SAMENHANG MET
BELKIN PRODUCTEN.
In sommige staten of landen is het niet toegestaan incidentele
schade, gevolgschade en impliciete garanties uit te sluiten; in dat
geval gelden de bovenstaande garantiebeperkingen wellicht niet
voor u. Deze garantie verleent u specifieke rechten en afhankelijk
van het land waarin u woont, hebt u mogelijk ook andere rechten.
*Batterijen vallen niet onder de garantie.
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