SP-6300P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Ürün bilgileri

J
K
L (3x)
M (3x)
Genel bakış
A: Uydu hoparlör (5x)
B: Düşük ton (Subwoofer) hoparlörü
C: Kumanda birimi

Kumanda birimi
D:
E:
F:
G:

Ön ses seviyesi kontrolü
Arka ses seviyesi kontrolü
Merkez ses seviyesi kontrolü
Düşük ton (Subwoofer)
hoparlörü ses seviyesi
kontrolü
H: Ana ses kontrolü+
Ses açma göstergesi
I: Aç/Kapat düğmesi

Kablolar
J: Güç kablosu
(Subwoofer Æ
Kumanda birimi)
K: Ses kablosu
(Subwoofer Æ
Kumanda birimi)
L: Ses kablosu (PC Æ
Kumanda birimi)
M: DVD oynatıcı için ses
dönüştürme kablosu
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SP-6300P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Kurulum
Kumanda birimi

1

Kumanda birimini (I düğmesi) açın.
Ana sesi azaltın,
Ön, Arka, Merkez ve Alt: %50 ses
Ses kaynağını (PC, DVD, ...) açın ve sesi çalın
(müzik, video).
Ses seviyesini ayarlayın (Ön, Arka, Merkez ve Alt).
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SP-6300P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Not
Hoparlör altta olduğu için, düşük ton (subwoofer) hoparlörünü dikkatli bir
biçimde yerleştirin!
5.1 yerine stereo ses kaynağı:
Sadece “Front L/R” (Ön Sol/Sağ) bağlantılarını yapın. Diğer giriş fişlerini
takmayın (arka, merkez ve alt). Ses, tüm hoparlörler arasında otomatik olarak paylaştırılır. Birçok
durumda, arka hoparlörler ile düşük ton (subwoofer) hoparlöründen çıkan ses daha fazla olur.
DVD oynatıcı için maksimum ses seviyesinin kişisel bilgisayara göre daha düşük olması mümkündür. Bu
doğrudur ve DVD oynatıcısının ürettiği maksimum ses seviyesinden kaynaklanmaktadır.
Bazı DVD oynatıcılarında, arka hoparlör bağlantıları ‘Surround’ (çok hoparlörlü) olarak adlandırılmaktadır.
Titreşimi önlemek için, düşük ton (subwoofer) hoparlörünü masaüstü yerine zemine yerleştirin.
Ses yok mu?
- LED (H) yanmıyor: güç kaynağını, bağlantıları ve düşük ton (subwoofer) hoparlörü ile kumanda birimi
arasındaki güç kablosunu kontrol edin.
- Ses girişi, bağlanmamış veya doğru şekilde bağlanmamış.
- Ses çok düşük: kumanda birimi üzerindeki ses seviyesini ayarlayın veya ses kaynağının ses seviyesini
kontrol edin.
Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü ve talimat kılavuzları için www.trust.com/14253 adresini
ziyaret edin.
Güvenlik tâlimatları
• Temizlemeden önce cihazın fişini şebeke cereyanından ayırın. Ürünü temizlemek için sıvı temizleyici veya
sprey kullanmayın. Cihazı kuru bir bezle temizleyiniz.
• Aygıtı suya ve diğer sıvılara yakın yerlerde kullanmayın.
• Bu aygıtı banyo, rutubetli bodrum katı veya yüzme havuzu gibi nemli yerlerde kullanmayın.
• Kabloların üzerinde herhangi bir nesne bulunmamasına dikkat edin. Aygıtı, yaya trafiği neticesinde kabloların
ezileceği, aşınacağı veya zarar görebileği yerlerde kullanmayın.
• Aşağıdaki koşullarda, fişi prizden çıkarın ve aygıtı vasıflı personele tamir ettirin:
- Kablo ya da fiş hasarlıdır.
- Aygıt düşürülmüşse veya kasası hasar görmüşse.
- Aygıt düzgün çalışmıyorsa.
• Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur.

Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14253/ce adresinde bulabilirsiniz.
Garanti ve telif hakkı
• Bu ürün, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Daha fazla bilgi için
www.trust.com/warranty internet adresini ziyâret edin.
• Bu tâlimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamâmen
çoğaltılamaz.
3

TR

