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Welkom en dank!
Hartelijk dank voor de aankoop van de analoge Nostromo n45
dual USB-GamePad. Je zult ontdekken dat je met deze GamePad
hoge scores kunt bereiken en je tegenstanders de baas bent.
Behalve de analoge Nostromo n45 dual USB-GamePad brengt
Belkin tal van Nostromo game-accessoires en een uitgebreid
programma pc-accessoires op de markt. Ga naar onze website
(www.belkin.com) voor meer informatie.
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Vier snelvuurtriggers
Soepele en gevoelige
besturingspad

Actieknoppen
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Enter- en escapeknoppen

Muismodusknop

Dubbel uitgevoerde analoge
drukknopsticks

1. Voorbereiding
Je analoge Nostromo n45 dual USB-GamePad werkt met elk game dat geschikt is voor Windows® 98, 2000,
ME of XP. Als je Windows 2000 of XP gebruikt, zorg dan dat je GamePad aangesloten is voordat je software
van de bijgesloten cd installeert.
• De bijgesloten cd bevat de Nostromo software voor arrayprogrammering. Met deze software krijg je de uitgebreide programmeringsmogelijkheden en de geavanceerde functionaliteit die verstokte gamers nastreven
om aan de top te blijven.
• Als je een Mac® gebruikt, is het niet nodig om software te installeren.

•

2. Software installeren
•
•
•

Plaats de cd met Nostromo software voor arrayprogrammering in de cd/dvd-drive op je computer.
De software start automatisch. Gebeurt er niets dan klik je op de knop ‘Start’ en kies je ‘Run’ (Uitvoeren).
Klik op ‘Browse’ (Bladeren) en kies ‘Cd-drive’. Selecteer ‘setup.exe’ en klik op ‘OK’.
Volg de aanwijzingen op je scherm en ga door met de installatie van de software.

3. GamePad aansluiten
•
•

Sluit de analoge Nostromo n45 dual usb-GamePad aan op een vrije usb-poort van je computer.
Ga door volgens de aanwijzingen op je beeldscherm om de installatie te voltooien.
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4. Software starten
•
•

Start de Nostromo software voor arrayprogrammering.
Dubbelklik op “
“ in de taakbalk of zoek in het menu ‘Start’ onder ‘Program Files’
(Programmabestanden) de Nostromo software voor arrayprogrammering op. Je kunt ook
dit logo op je desktop installeren om gemakkelijk rechtstreeks toegang te krijgen.

5. Profiel selecteren
De Nostromo software voor arrayprogrammering wordt geleverd met kant-en-klare profielen. Om een profiel
te selecteren, open je de profiel-editor van de Nostromo software voor arrayprogrammering. Vervolgens ga je
naar het pictogram ‘Open’ (Openen) in de taakbalk of ‘Open’ (Openen) in het menu ‘File’ (Bestand). Hierdoor
kom je in de profielenmap waar je profielen normaal worden opgeslagen. Selecteer het profiel dat je wilt
gebruiken en klik op ‘Open’ (Openen).

6. Game starten
De installatie is klaar en je kunt starten! Gefeliciteerd! Bekijk je game eerst goed zodat je alle
mogelijkheden gebruikt.
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7. Game modes
•
•

Modus Rood, Groen en Blauw — Met behulp van drie extra programmeerstanden kun je het aantal
programmeerbare functies uitbreiden.
Muis — In de muismodus gebruik je de GamePad om door Windows te navigeren alsof je GamePad een
muis was.

8. Extra informatie
Ga voor het laatste nieuws naar www.belkin.com. Hier vind je de nieuwste software en bijgewerkte
documentaties die je vervolgens kunt downloaden.

9. Problemen oplossen
De Nostromo n45 reageert niet.
•
•

•
•
•
•

Zorg dat je kabel correct is aangesloten.
Controleer of in het Windows venster ‘Control Panel/Game Controllers’ (Configuratiescherm/Gamecontrollers)
de tekst ‘Nostromo n45 Dual Analog USB GamePad OK’ te zien is. Als je deze regel niet ziet of als er ‘not
connected’ (niet aangesloten) staat, moet je de GamePad loskoppelen en de software en de drivers verwijderen (‘uninstall’). Start je computer opnieuw, installeer de software opnieuw en sluit de GamePad aan. Als
je Windows 2000 gebruikt, zorg dan dat je de GamePad als eerste aansluit. Zorg ook dat in het tabblad
‘Advanced’ (Geavanceerd) aan de controller de waarde ‘ID1’ is toegewezen.
Ga na of de knoppentoewijzing klopt met wat je denkt.
Probeer je computer opnieuw te starten.
Mogelijk vind je extra informatie in de helpbestanden van de software van Nostromo arrayprogrammering.
Ga naar www.belkin.com als je meer hulp nodig hebt.

Spel loopt vast
•

Start je computer opnieuw.

De GamePad is niet zichtbaar in het Windows ‘Control Panel’ (Configuratiescherm).
•

Ontkoppel je GamePad en verwijder (‘uninstall’) de software en de drivers. Vervolgens moet je rebooten, de
software opnieuw installeren en de GamePad weer aansluiten. Als je Windows 2000 gebruikt, zorg dan dat
je de GamePad als eerste aansluit.

De instellingen van het game kloppen niet.
•

Als je voor het game een profiel hebt aangemaakt, controleer dit profiel dan zorgvuldig en zorg dat de
instellingen correct zijn.a

FCC Verklaring
VERKLARING VAN CONFORMITEIT MET DE FCC-VOORSCHRIFTEN VOOR
ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT
Wij, Belkin Components, gevestigd 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, Verenigde Staten van
Amerika, verklaren uit hoofde van onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het product:
F8GBPC001
waarop deze verklaring betrekking heeft,
voldoet aan paragraaf 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van dit product is onderworpen aan de
twee volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit
apparaat dient alle hierop inwerkende storingen te accepteren waaronder begrepen storingen die een
niet gewenste werking kunnen veroorzaken.

CE Verklaring van Conformiteit
Wij, Belkin Components, verklaren uit hoofde van onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het product met
het typenummer F8GBPC001 waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de Algemene
Emissienorm EN50081-1 en aan de Generieke Immuniteitsnorm EN50082-1 1992.

Levenslange productgarantie van Belkin Components
Belkin Components garandeert dit product gedurende zijn gehele levensduur wat betreft onvolkomenheden in
het materiaal en de fabricage. Bij een gebleken defect zal Belkin het product naar eigen goeddunken kosteloos
repareren of vervangen mits het product binnen de garantieperiode portvrij wordt geretourneerd aan de erkende Belkin dealer van wie u het product hebt gekocht. Er kan een aankoopbewijs worden verlangd.
Deze garantie geldt niet indien het product is beschadigd door een ongeval of door opzettelijk of onopzettelijk
onjuist gebruik en/of door onjuiste toepassing; door wijziging van het product zonder schriftelijke toestemming
van Belkin; dan wel door verwijdering of verminking van enig Belkin serienummer.
DE BOVENVERMELDE GARANTIE EN MAATREGELEN SLUITEN ALLE ANDERE UIT, MONDELING DAN WEL
SCHRIFTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. BELKIN VERWERPT MET NAME ELKE EN ALLE IMPLICIETE
GARANTIE(S), ONVERKORT MEEGEREKEND GARANTIES INZAKE COMMERCIËLE TOEPASSINGEN EN/OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BIJZONDER DOEL.
Geen door Belkin aangestelde wederverkoper, tussenpersoon of werknemer is gemachtigd deze garantie op
welke wijze dan ook te wijzigen, uit te breiden of aan te vullen.
BELKIN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE, BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE ONTSTAAN DOOR
GARANTIEVERBREKING OF UIT HOOFDE VAN ENIG ANDER JURIDISCH BEGINSEL, MET INBEGRIP VAN MAAR
NIET BEPERKT TOT BEDRIJFSSTILSTAND, VERLIES VAN GEWIN OF GOODWILL, SCHADE AAN OF HERPROGRAMMERING VAN, DAN WEL DE REPRODUCTIE VAN ENIG PROGRAMMA OF ENIGE DATA OPGESLAGEN IN OF
GEBRUIKT IN SAMENHANG MET BELKIN PRODUCTEN.
Sommige staten verbieden de uitsluiting of beperking van incidentele of vervolgschade of de uitsluiting van
impliciete garanties, in welk geval de hierboven vermelde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van
toepassing zijn. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en mogelijk hebt u andere rechten die
van staat tot staat verschillen.
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