
Leesmij-bestand en opmerkingen bij de release voor Microsoft IntelliPoint  1 

 

  

Leesmij-bestand en opmerkingen bij de release voor Microsoft 
IntelliPoint 

Dit artikel bevat de laatste informatie voor de Windows-release van de IntelliPoint 8.1-software. Voor informatie 
over de Mac-release raadpleegt u de Microsoft Mouse Help en Leesmij-bestanden die onderdeel uitmaken van uw 
software. De informatie in dit artikel kan te allen tijden worden bijgewerkt.  

Opmerking 

Als u een muis gebruikt met een PS/2-aansluiting in plaats van een USB-aansluiting, moet u versie 7.1 van de 
IntelliPoint-software gebruiken.  

Voor meer informatie  

Raadpleeg de Microsoft Mouse Help die is geïnstalleerd met de IntelliPoint-software voor 
probleemoplossinginformatie en gedetailleerde instructies over IntelliPoint-software. Klik op Start, klik op Alle 
programma's, klik op Microsoft Mouse en klik vervolgens op Mouse Help als u Microsoft Mouse Help wilt openen 
nadat de software is geïnstalleerd. 

Nieuwe functies 

IntelliPoint 8.1 biedt ondersteuning voor de Microsoft Touch Mouse, waaronder de mogelijkheid bewegingen uit te 
schakelen, video's waarin elke beweging wordt getoond en de optie de duimconfiguratie te wijzigen wanneer u de 
muis met uw linkerhand gebruikt. 

Meest recente en bekende problemen 

Inhoud 

 Installatieproblemen  

 Problemen met de hardwareconfiguratie 

 Software- en compatibiliteitsproblemen 

 Documentatieproblemen 

Installatieproblemen 

Opmerking 
Voordat u de IntelliType Pro and IntelliPoint-software installeert, kunt u uw Microsoft-toetsenbord en -muis alleen 
met basisfunctionaliteit gebruiken. Voor volledige functionaliteit is installatie van de software vereist.  

Als u een Microsoft Touch-muis gebruikt en bewegingen in het geheel niet werken (u kunt niet 

schuiven of bewegingen met meerdere vingers gebruiken): 

 Koppel de transceiver los en sluit deze weer aan. 
 Schakel de muis uit met de aan-/uitknop aan de onderkant van de behuizing en schakel de muis weer in. 
 Controleer de batterij-indicator. Als deze rood is, vervangt u de batterijen. 
 Als uw handen erg koud zijn, moet u mogelijk wachten tot uw handen zijn opgewarmd voordat uw 

bewegingen worden herkend. 
 Als de muis is verplaatst van een extreme temperatuur naar een andere, moet u mogelijk enkele minuten 

wachten voordat uw bewegingen worden herkend. 
 Als rechts klikken niet werkt, kunt u proberen uw wijsvinger iets op te tillen van de muis en met uw 

middelvinger te klikken. 

Opmerking  
Bewegingen werken niet in verhoogde toepassingen en bij prompts.  

Als u een Microsoft Touch-muis gebruikt en bewegingen niet correct werken (niet werken wanneer ze 

zijn bedoeld en/of onbedoeld optreden): 
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 Zorg dat de draadloze transceiver op ongeveer hetzelfde niveau is geplaatst als de muis. Als u 
bijvoorbeeld een desktopcomputer gebruikt die onder uw bureau is geplaatst, sluit u de verlengkabel aan 
op de computer en plaatst u het uiteinde met de transceiver op uw bureau.  

 Zorg dat er geen onnodige interferentie is van andere draadloze apparaten of metalen objecten. 

Als u een Microsoft Touch-muis en een verouderde muis gebruikt op dezelfde computer: 

Het omwisselen van de linker- en rechtermuisknop werkt niet correct op een verouderde muis als er tegelijkertijd 
een Microsoft Touch-muis op de computer is aangesloten. Koppel de Touch-muis los en probeer nogmaals de 
knoppen om te wisselen op de verouderde muis. 

Als u een Microsoft Touch-muis gebruikt in volledig scherm:  

Met sommige toepassingen werken bewegingen alleen voor bladeren wanneer u een Microsoft Touch-muis gebruikt 
in volledig scherm. Alle andere bewegingen, inclusief dokken of alle vensters minimaliseren, werken niet. Als u een 
beweging probeert uit te voeren, wordt een kleine blauwe animatie weergegeven om aan te geven dat de beweging 
is herkend, maar is uitgeschakeld in deze modus. 

Als u een Microsoft Touch-muis gebruikt en Windows is vergrendeld of in slaapstand is: 

Wanneer Windows is vergrendeld of in slaapstand is, kan het opstarten iets langer duren dan gebruikelijk is met 
andere muizen. 

Vanwege een probleem met Windows Update in Windows Vista kan de installatie van IntelliPoint 
mislukken 

Als u probeert de IntelliPoint-software vanaf de cd te installeren terwijl er nog Windows-updates moeten worden 
uitgevoerd in Windows Vista, kan de installatie mislukken met foutcode 1603. 

Wacht totdat alle Windows-updates zijn voltooid en installeer vervolgens de IntelliPoint-software opnieuw. 

In Windows Vista kan door Windows Update de automatische update van IntelliPoint mislukken. 

Het kan zijn dat Windows-updates in Windows Vista niet volledig zijn totdat u de computer opnieuw opstart. Als u 
de computer nog opnieuw moet opstarten na een Windows-update terwijl IntelliPoint automatisch wordt bijgewerkt 
naar de laatste versie, kan de IntelliPoint-update mislukken met foutcode 1603. 

Wacht totdat alle Windows-updates zijn voltooid en voer vervolgens de automatische update van IntelliPoint 
opnieuw uit. Als de fout zich blijft voordoen, raadpleegt u het Knowledge Base-artikel op 
http://support.microsoft.com/kb/946414.  

Het bericht 'kan een vereist onderdeel niet installeren' verschijnt als u de software installeert 

Tijdens de installatie van de IntelliPoint-software wordt er mogelijk een bericht weergegeven dat een vereist 
onderdeel niet kan worden geïnstalleerd. Volg de relevante instructies als de volgende onderdelen niet kunnen 
worden geïnstalleerd:  

 MSXML. Ga op de installatie-cd naar de map Prereq\MSXML, open de map voor uw type processor (32 bits 
of 64 bits) en voer het MSI-bestand uit.  

 De MSXML-updatepatch. Ga op de installatie-cd naar de map Prereq\MSXML, open de map voor uw type 
processor (32 bits of 64 bits) en voer het EXE-bestand uit.  

 Windows Application Error Reporting. Ga op de installatie-cd naar de map Prereq\Watson, open de map 

voor uw type processor (32 bits of 64 bits) en voer het MSI-bestand uit.  

 Windows Installer. Open op de installatie-cd de map Prereq\WindowsInstaller3.1v2\x86 en voer het EXE-

bestand uit.  

Als u nog steeds een foutmelding ontvangt, is er mogelijk een probleem met het onderdeel zelf dat moet worden 
opgelost voordat u de software voor het apparaat kunt installeren. Ga voor meer informatie naar 
http://support.microsoft.com.  

Problemen met de hardwareconfiguratie 

Problemen met de hardwareconfiguratie 

De muis wordt niet weergegeven in Apparaten en printers in Windows 7 

Het kan zijn dat de muis niet wordt weergegeven in Apparaten en Printers in Windows 7, als u de muis aansluit via 
een schakelkastje. 

Probeer de muis rechtstreeks op de computer aan te sluiten. 

http://support.microsoft.com/kb/946414
http://support.microsoft.com/
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Software- en compatibiliteitsproblemen 

Door een probleem met Windows Update in Windows Vista reageert de muis niet 

Als Windows Update in Windows Vista wordt onderbroken wanneer opnieuw moet worden opgestart, kan het zijn 
dat het stuurprogramma voor de muis niet wordt geladen waardoor de muis niet reageert. Als het systeem zich in 
deze toestand bevindt, mislukken Windows Update en Microsoft Update met foutcode 8000FFFF en wordt Office 
2007 niet geïnstalleerd. Voor meer informatie gaat u naar het Knowledge Base-artikel op 
http://support.microsoft.com/kb/946414. 

Verwijder de IntelliPoint-software en installeer deze opnieuw nadat u de instructies hebt voltooid. 

Documentatieproblemen 

Het openen van LegalInformation.chm veroorzaakt een fout 

Als u LegalInformation.chm wilt openen, wordt de foutmelding 'Er is onvoldoende geheugen beschikbaar voor deze 
taak. Sluit een of meer toepassingen af en probeer het opnieuw.' weergegeven.  

Als u de juridische informatie in LegalInformation.chm wilt lezen, opent u eerst iphelp.chm en klikt u vervolgens in 
de inhoudsopgave op Juridische informatie.  
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