SP 3600A 2.1 SPEAKERSET
Productinformatie
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Speakers
A: Satellite-speakers (2x)
B: Speaker voor lage tonen
(‘subwoofer’)
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Bedrade afstandsbediening
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Volumeregeling
Aan/uit schakelaar
Uitgang hoofdtelefoon
Ingang draagbare
muziekspeler
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Kabels
G: Verbindingskabel
draagbare
muziekspeler. (kort)
H: Verbindingskabel pc
naar subwoofer (lang)
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SP 3600A 2.1 SPEAKERSET
Aansluiting

Achterzijde subwoofer
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Draagbare
muziekspeler
Geluidskaart pc
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SP 3600A 2.1 SPEAKERSET
Geheugensteuntjes
Plaats om trillingen te voorkomen de subwoofer niet op tafel, maar op de grond.
Zorg ervoor dat de muziek vanaf de pc is gestopt voor u muziek van de draagbare speler weergeeft.
U kunt de geluidskenmerken aanpassen door gebruik te maken van de equalizer in de software van de
Music player of draagbare muziekspeler.
Geen geluid?
- Aan/uit-LED niet aan?: controleer of het netsnoer is aangesloten.
- Kabel van pc naar subwoofer niet aangesloten op groene uitgang van de geluidskaart in de pc.
- Laag volume; verhoog het volume via de afstandsbediening of in de audiomixer van Windows.
Raadpleeg in geval van problemen www.trust.com/14235 voor veelgestelde vragen, stuurprogramma’s en
handleidingen. (Brits model: www.trust.com/14236 )
Veiligheid
• Probeer dit product niet zelf te openen of te repareren.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibaar reinigingsmiddel of
spuitbus, maar gebruik een droge doek.
• Houd dit apparaat bij vloeistoffen vandaan, zoals water.
• Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving, zoals een badkamer, vochtige kelder of zwembad.
• Zorg dat er niets op de kabel staat en voorkom dat de kabel slijt of beschadigd raakt.
• Onder de volgende omstandigheden haalt u de stekker uit het stopcontact en dient u het apparaat door
gekwalificeerd personeel te laten repareren:
- De kabel of stekker is beschadigd
- Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd geraakt
- Het apparaat functioneert duidelijk niet naar behoren
• Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende

Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14235/ce (Brits
model: www.trust.com/14236 /ce )
Garantie en copyright
• Dit product heeft 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar
www.trust.com/warranty
• Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te
reproduceren.
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