SP-3300M 2.1 Speaker Set
Ürün bilgileri
A: Uydu hoparlör (x2)
B: Düşük ton hoparlörü (düşük bas frekansları için hoparlör)
C: Uzaktan kumanda aparatı
D: Kişisel bilgisayar için bağlantı kablosu
E: Güç kablosu
F: Aç/Kapa anahtarı
G: Ses düğmesi
H: Bas düğmesi
I: Açık/Kapalı durumu LED göstergesi
Kurulum
1
A: Uydu hoparlörlerin 3.5 mm’lik kahverengi fişini, düşük ton hoparlörünün arkasındaki “UYDU
ÇIKIŞ” (SATS OUT) bağlantısına takın.
B: Düşük ton hoparlörünün 3.5 mm’lik yeşil fişini, bilgisayarın “HAT ÇIKIŞ” (LINE OUT)
bağlantısına ya da taşınabilir müzik çaların kulaklık bağlantısına bağlayın.
C: Düşük ton hoparlörünün fişini prize takın.
D: Kulaklıklar için bağlantı.
Ses kontrolü
2-3 Bkz şekil 2 ve 3.
İpuçları
Titreşimi önlemek için, düşük ton hoparlörünü masaüstü yerine zemine yerleştirin.
Windows Media Player gibi bir müzik çalar yazılımındaki ekolayzırı kullanarak ses karakteristiklerini
değiştirebilirsiniz.
Ses yok mu?
- Açık/Kapalı durumu LED göstergesi yanıyor mu? Güç kablosunun takılı olup olmadığını
denetleyin.
- Düşük ton hoparlöründen bilgisayara giden kablo, bilgisayardaki ses kartının yeşil renkli çıkışına
bağlanmamış.
- Düşük ses – bkz ses kontrol.
Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, www.trust.com/13797 internet adresinde Sıkça Sorulan Sorular
(FAQs) bölümünü, sürücüleri ve kullanım kılavuzlarını bulabilirsiniz. (İngiliz model:
www.trust.com/13798 )
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SP-3300M 2.1 Speaker Set
Güvenlik
• Aygıtı açmayın veya kendiniz onarmaya kalkmayın.
• Temizlemeden önce aygıtın fişini şebeke cereyanından ayırın. Aygıtı temizlemek için, sıvı ya da sprey
temizleyici kullanmayın. Aygıtı kuru biz bezle temizleyin.
• Bu aygıtı su gibi sıvılardan uzakta tutun.
• Bu aygıtı banyo, rutubetli bodrumlar ya da yüzme havuzu gibi, nemli ortamlarda kullanmayınız.
• Kablonun üzerine hiçbir şey konulmadığından emin olun. Kablonun hasar görmemesine ve
aşınmamasına özen gösterin.

• Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur.
Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini, www.trust.com/13797/ce internet adresinde bulabilirsiniz (İngiliz
model: www.trust.com/13798/ce).
Garanti ve telif hakkı
•
Bu ürün, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle imalatçı garantisi kapsamındadır. Daha
fazla bilgi için bkz. www.trust.com/warranty
•
Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun izni olmadan kısmen veya
tamâmen çoğaltılamaz.
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