
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gebruiksaanwijzing, Snelstart en Garantie 
 

Bluetooth USB Adapter 
 

OPMERKING:  
Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de Bluetooth  

USB Adapter 2.0, Class 2 installeert. Dit voor de volledige  
veiligheidsmaatregelen en details voor de configuraties. 
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VERPAKKINGSINHOUD 
Controleer of de verpakking de volgende items bevat: 
-  Snelstart Gebruiksaanwijzing 
-  Bluetooth USB Adapter 2.0, Class 2 
-  CD-Rom met Bluetooth Applicatie Software 
 
 
PRODUCTINTRODUCTIE 
De Bluetooth USB Adapter 2.0, Class 2 maakt het mogelijk om een computer met 
een USB poort in verbinding te zetten met andere Bluetooth apparatuur. 
Wanneer het gebruikt wordt in combinatie met de Bluetooth Application Software 
kan het draadloze netwerkapplicaties uitvoeren, informatie uitwisselen, bestands-
overdracht, netwerktoegang, inbelnetwerken opzetten, hoofdtelefoon gebruiken, 
audio afspelen, printerapplicaties, enzovoorts. 
 
 
SYSTEEMEISEN 
-  Processor: Intel Celeron/Pentium III/Pentium /V; AMD Duron/Athlon 
-  Besturingssysteem: Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7 
-  Harddisk ruimte: 11.5 MB 
 
 
INSTALLATIE 
1. Stop de CD-Rom in de CD-Rom speler en het systeem zal de software 
2. Automatisch starten. 
3. Het systeem zal vragen om een taal te selecteren. 
4. Klik op “next”  “yes”  “next”. 
5. Het systeem zal de BlueSoleil software installeren. 
 
 
BLUESOLEIL V7 STARTEN 
Nadat u BlueSoleil V7 heeft geïnstalleerd zijn er twee manieren om het programma 
te starten: 
1.  Via de BlueSoleil snelkoppeling op het Windows Bureaublad. 
2.  Via de IVT BlueSoleil V7 programmagroep in het Windows Startmenu. 

Dubbelklik op de BlueSoleil snelkoppeling of klik het BlueSoleil menu item om 
de BlueSoleil software te starten. 

Het BlueSoleil icoon zal worden weergegeven rechtsonder op de taakbalk. 
 
 
 
 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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BLUESOLEIL AFSLUITEN 
Om BlueSoleil af te sluiten klikt u met uw rechtermuisknop op het BlueSoleil icoon, 
rechts op uw taakbalk, en selecteer Exit in het pop-up menu. 
Opmerking: Wanneer u het programma via het BlueSoleil venster probeert af te 
sluiten zal dit alleen het venster doen verbergen. 
 
BLUESOLEIL HOOFDVENSTER 

Het BlueSoleil hoofdvenster geeft alle in de omgeving aanwezige Bluetooth 
apparaten weer. In het hoofdvenster kan een gebruiker zoeken naar deze 
Bluetooth apparaten en de verbinding met deze apparaten openen of verbreken. 
De hoofdonderdelen in het BlueSoleil hoofdvenster zijn: 
-  My Device icoon. 
-  Remote Bluetooth apparaat iconen. 
-  Bluetooth Service iconen. 
 
 
MY DEVICE ICOON 
Dit icoon representeert uw computer. In dit document wordt het “My Device” of  
“Centre Ball” genoemd. 
Functies: 
-  Beweeg de muis over het “My Device” icoon om de naam en het adres van 
 het Bluetooth apparaat weer te geven. 
-  Dubbelklik op het icoon om het zoeken naar Bluetooth apparatuur te starten 
 of stoppen. 
-  Sleep de scrollbar aan de rechterzijde van het hoofdvenster om andere 
 apparaten te bekijken wanneer het er meer dan zeven zijn. 
-  Klik op uw rechtermuisknop om een pop-up menu met gerelateerde bedie-

ningsopties weer te geven. De volgende kleuren worden gebruikt om de 
status van het Bluetooth dienst aan te geven: 

-  Wit (inactief). Dit is de normale status. 
-  Roze (beschikbaar). De Bluetooth dienst is beschikbaar voor het 
 geselecteerde apparaat. 
-  Geel (geselecteerd). De gebruiker heeft dit dienst icoon geselecteerd. 
-  Groen (verbonden). De dienst heeft verbinding gemaakt. 
 
 
FUNCTIES 
-  Beweeg de muis over het icoon om de dienstennaam weer te geven 
- Één klik op de dienstnaam om de dienst te selecteren. 
- Dubbelklik om verbinding te maken. 
-  Klik éénmaal met uw rechtermuisknop op het icoon om een pop-up menu 
 met gerelateerde bedieningsopties te openen. 
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START/STOP EEN BLUETOOTH DIENST 
Selecteer een icoon in het dienstenvenster en dubbelklik om een dienst te  
starten/stoppen of klik op de rechtermuisknop om een pop-up menu om 
zodoende een opdracht te versturen. 
 
 
BEKIJK DE EIGENSCHAPPEN VAN DE DIENST 
Klik op de rechtermuisknop om een pop-up menu met gerelateerde bedie-
ningsopties in het dienstenvenster te bekijken. 
 
 
WAT U NODIG HEEFT VOORDAT U EEN VERBINDING TOT STAND BRENGT 
1.  Vindt een Bluetooth apparaat in de nabijheid. 
2.  Samenbrengen (pairing) van uw desktop of laptop met het betreffende 
 apparaat. 
 
 
BLUETOOTH PINCODE 
Dubbelklik op het Bluetooth apparaat waarmee u een verbinding wilt maken. 
Wanneer u dit doet zal er een pincode worden gevraagd. Type de Bluetooth 
pincode in het codeveld. Ondertussen zal er op het Bluetooth apparaat een 
dialoogvenster verschijnen die u vraagt een pincode in te voeren. Deze pincode 
moet hetzelfde zijn tussen de apparaten die u wilt samenbrengen. Wanneer deze 
‘pairing’ succesvol is zal er een rood afvinksymbool naast het Bluetooth apparaat 
icoon verschijnen. 
 
 
DE PC VERBINDEN MET EEN ANDER APPARAAT (>PAIRING<)/ PIN CODE 
Automatisch: Wanneer er een pincode nodig is om de apparaten samen te 
brengen zal dit automatisch gebeuren als voor de eerste keer deze code met 
succes is uitgewisseld. Wanneer deze ‘pairing’ met succes is uitgevoerd zal het 
apparaat icoon in het hoofdvenster een rood afvinksymbool verschijnen. 
 
Handmatig: Klik met uw rechtermuisknop op het apparaat icoon in het 
hoofdmenu. Selecteer “Pair Device” in het pop-up menu. In het “Enter Bluetooth 
Passkey” venster vult u dezelfde pincode in die uw op uw afstands- apparaat 
heeft ingevuld. Wanneer deze ‘pairing’ met succes is uitgevoerd zal het apparaat 
icoon in het hoofdvenster een rood afvinksymbool verschijnen. 
 
 

 
Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 
Bluetooth Seriële Poort – Brengt een Bluetooth verbinding tot stand tussen twee 
apparaten. De verbinding kan worden gebruik voor zowel applicaties als voor een 
fysieke seriële kabel die het apparaat verbindt. 
 
Inbelnetwerk – Geeft de mogelijkheid voor de Bluetooth cliënt om een modem te 
gebruiken dat fysiek verbonden is met de Bluetooth server. 
 
Fax – Stelt de Bluetooth cliënt in staat om draadloos een fax te versturen gebruik 
makende van een apparaat dat fysiek is verbonden met de Bluetooth server. 
 
Bestandsoverdracht – Opent een Bluetooth verbinding dat de computer in staat 
stelt om bestandssysteem operaties uit te voeren op een ander Bluetooth 
apparaat. Slepen/plaatsen, openen, printen, knippen/kopiëren, plakken, 
verwijderen, naam wijzigen, enz. 
 
Hoofdtelefoon – Stelt de Bluetooth cliënt in staat een Bluetooth hoofdtelefoon te 
gebruiken als audio in- en output apparaat. 
 
Informatie uitwisseling – Opent een Bluetooth verbinding tussen twee apparaten 
zodat deze persoonlijke en management informatie, zoals visitekaartjes, kalender 
items, emailberichten en aantekening, kunnen uitwisselen. 
 
Informatie synchronisatie – Opent een Bluetooth verbinding tussen twee 
apparaten en gebruikt deze verbinding om de persoonlijke en management 
informatie op beide apparaten te synchroniseren. 
 
Netwerktoegang – Opent een Bluetooth verbinding tussen de pc en een server die 
fysiek gekoppeld is aan een Local Area Network. Wanneer de pc toestemming 
heeft (d.m.v. een gebruikersnaam en password voor de LAN)kan de draadloze 
verbinding worden gebruikt alsof er een normale draadverbinding is met het LAN.  
 
Audio Gateway – Staat toe dat een Bluetooth de computer’s microfoon en luid- 
sprekers gebruikt als audio in- en output apparaat. 
 

Printer – Stelt de Bluetooth cliënt toe een Bluetooth printer te gebruiken. 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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BlueSoleil is een Bluetooth communicatie software applicatie dat de gebruikers in 
staat stelt hun personal wireless area netwerk (WPAN) te managen vanuit één 
gebruiksvriendelijk programma. Gebruikers kunnen interactief omgaan met 
Bluetooth apparaten en deze zodoende ook managen.Met BlueSoleil kunnen 
gebruikers apparaten ontdekken, mappen doorbladeren en bestanden 
uitwisselen met apparaten vanaf een afstand. Daarbij kan de applicatie virtuele 
COM poorten openen hetgeen de gebruiker in staat stelt om inbelnetwerken, LAN 
toegang en serieel gebaseerde functies met Bluetooth ondersteunende mobiele 
telefoons, modems en access points op te zetten. 
 
 
DE BLUESOLEIL SOFTWARE GEBRUIKEN 

Dubbelklik op het BlueSoleil Bureaublad icoon en klik op het “A” icoon. 
 
 

                    
 
 

[Fig 1] 
 
Het BlueSoleil hoofdvenster voorziet u van een eenvoudige manier om te 
navigeren door en selecteren van opties in de BlueSoleil applicatie. 
 
Het hoofdmenu verschijnt in de top van het BlueSoleil scherm en bevat: 

File, View, My Bluetooth, My Services, Tools, en Help. Naast het klikken op de menu 
items met de muis kunnen deze items ook worden geselecteerd door eerst op de 
ALT-toets te drukken en vervolgens de onderstreepte letter, zoals in het menu staat 
weergegeven, in te drukken. 
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HET HOOFDMENU 
 
File (ALT+F) geeft een menu dat items bevat voor bestandsuitwisseling, overdacht, 
verwijdering en bladeren. 
 
View (ALT+V) wordt gebruikt voor weergave en verversen van de pagina. 
 
My Bluetooth (ALT+B) Basis eigenschappen en instellingen voor uw BlueSoleil op uw 
PC. 
 
My Setting (ALT+S) Stelt u in staat de eigenschappen van verschillende Bluetooth 
apparaten in te stellen. 
 
Tools (ALT+T) geeft de opties weer in BlueSoleil die u kunnen helpen met de 
instellingen voor uw radio en visitekaartjes. Options verwijst u door naar een 
Bluetooth Applications Settings venster. Find Device stelt de gebruiker in staat een 
adres van een specifiek apparaat in the geven. In Profiles kunt u meerdere 
profielen creëren voor verschillende arrangementen in de Bluetooth Application 
Settings. 
 
Help (ALT+H) zal zowel een helpmenu openen als een inhoudsopgave met help- 
onderwerpen. Daarbij is er ook product en ondersteuningsinformatie te vinden in 
dit menuonderdeel. 
 
De meeste functionaliteit die in de menubalk wordt weergegeven kan ook 
worden gevonden met behulp van de rechtermuisknop. Check de context 
menu’s voor een gedetailleerde beschrijving hoe de verschillende hoofdmenu’s 
werken. 
-  Device Right-click Menu 
-  File/Folder Right-click Menu 
-  Toolbar Right-click Menu 
 
Het hoofdscherm bevat ook een List View en een Orbit View. De Orbit View is de 
standaardinstelling om objecten weer te geven. 
 

 

 

 

 

 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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VERWIJDERING 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 

 

 

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en 
inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de 
menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische 
apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet 
met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw 
lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen 
zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw 
omgeving. 
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