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De ST muis 
De muis is een klein hanteerbaar instrument dat in verbinding staat met de ST 
computer. Het leidt de bewegingen van de cursor op het scherm. Indien u de 
muis over een vlak horizontaal oppervlak beweegt, beweegt de cursor in 
dezelfde richting. 

Om de muis op de computer aan te sluiten steekt u de stekker in de muis/ 
joystick poort O op de computer. Zie uw ST computer handleiding voor de 
specifieke plaats van deze poort. 

De stekker kan maarop een manier worden aangesloten. De muis blijft 
permanent verbonden met de ST computer. Eventueel kan men de poort ook 
gebruiken voor het aansluiten van een joystick. 

Onderhoud van de muis 
De bij uw ST computer geleverde muis zal jarenlang probleemloos blijven 
functioneren, als u de drie onderstaande voorzorgmaatregelen in acht neemt. 

1. Laat de muis nooit vallen. 
2. Houd de muis ook niet bij zijn ,,staartv vast. 
3. Gebruik de muis alleen op een vlak en schoon oppervlak. 



Reinigen van de muis 
Om een betrouwbaar functioneren van de muis te garanderen. zult u de muis 
van tijd tot tijd moeten schoonmaken. Dit is erg eenvoudig. Volg de 
onderstaande stappen op. 

1 Houd de muis ondersteboven in de palm van uw hand, met de kabel naar u 
toe .i*. 

, 

2. Plaats twee vingers op de pijltjes aan de weerszijden van de opening aan 
de onderzijde van de muis. Oefen lichte druk uit en schuif het dekseltje in 
de door de pijltjes aangegeven richting. tot u een klikje hoort. Verwijder het 
dekseltje. 



3. Bedek de onderzijde van de muis met uw hand en keer de muis om zodat 
de bal in uw hand valt. 

4. Reinig de bal met een schone, zachte, drogedoek. Gebruik NOOIT een 
reinigingsmiddel. 

5. Blaas voorzichtig in de behuizing om eventuele stofresten te verwijderen. 
6. Plaats de bal weer in de behuizing en breng het dekseltje aan. Schuif het 

dekseltje tegen de richting van de pijltjes in, tot u een klikje hoort. 
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