SP-6300P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Informações do produto

J
K
L (3x)
M (3x)
Componentes
A: Coluna satélite (5x)
B: Coluna de graves (subwoofer)
C: Unidade de controlo

Unidade de controlo
D:
E:
F:
G:

Controlo de volume dianteiro
Controlo de volume traseiro
Controlo de volume central
Controlo de volume do
subwoofer
H: Controlo de volume principal
+ indicador On (ligado)
I: Botão de ligar / desligar
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Cabos
J: Cabo de corrente
(Subwoofer Æ Unidade
de controlo)
K: Cabo áudio
(Subwoofer Æ Unidade
de controlo)
L: Cabo áudio (PC Æ
Unidade de controlo)
M: Cabo de conversão
áudio para leitor de
DVD
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SP-6300P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Instalação
Unidade de controlo
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Ligue a unidade de controlo (botão I).
Reduza o volume,
dianteiro, traseiro, central e subwoofer: volume a
50%
Ligue o aparelho de origem do som (PC, DVD,...) e
coloque em play (música, vídeo).
Regule o volume (dianteiro, traseiro, central, e
subwoofer).
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SP-6300P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Nota!
Posicione o subwoofer com cuidado, porque o altifalante está no fundo!
Fonte de som estéreo em lugar de 5.1:
Ligue apenas “Dianteiro E/D”. Não ligue as outras fichas de entrada
(traseira, central e subwoofer). O som é dividido automaticamente entre
todos os altifalantes. Em muitos casos, o volume que sai dos altifalantes traseiros e do subwoofer será
mais alto.
É possível que o nível máximo de som seja inferior para um leitor de DVD do que para um PC. Isto está
correcto e é devido ao nível máximo de som que o leitor de DVD produz.
Alguns leitores de DVD chamam às ligações traseiras 'Surround'.
Para evitar vibrações, coloque o subwoofer no chão em lugar de o colocar sobre a secretária.
Sem som?
- O LED (H) não está aceso: verifique a fonte de alimentação, as ligações e o cabo de corrente entre o
subwoofer e a unidade de controlo.
- A entrada de áudio não foi ligada ou não foi correctamente ligada.
- O volume está demasiado baixo: regule o volume na unidade de controlo ou verifique o volume de
origem do som.
Para ficar a par das perguntas mais frequentes (FAQ) actualizadas e dos manuais de instruções, visite
www.trust.com/14253.
Instruções de segurança
• Desligue a ficha da rede eléctrica antes de limpar o dispositivo. Não utilize produtos de limpeza ou
pulverizadores para limpar o dispositivo. Limpe o dispositivo com um pano seco.
• Não utilize este dispositivo perto de água ou outros líquidos.
• Não utilize este dispositivo em áreas húmidas, como, por exemplo, casas de banho, caves húmidas ou
piscinas.
• Certifique-se de que nada se encontra colocado sobre os cabos. Não utilize este dispositivo num local onde
os cabos possam ser pisados e ficar gastos ou danificados como resultado de as pessoas os pisarem.
• Nas seguintes circunstâncias, retire a ficha da tomada de parede e mande reparar o dispositivo por um
técnico qualificado:
- O cabo ou a ficha estão danificados.
- O dispositivo caiu ou a caixa ficou danificada.
- O dispositivo não funciona devidamente.
• Este produto está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições das directivas

europeias em vigor. A
www.trust.com/14253/ce.

Declaração
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Conformidade
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SP-6300P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Garantia e direitos de autor
• Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para mais
informações, visite www.trust.com/warranty.
• É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust
International B.V.
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