SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Informações sobre o produto
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A: Colunas satélites (5x)
B: Caixa de controlo
C: Subwoofer
D: Cabo do conversor de DVD (3x)
E: Cabo de ligação ao PC (3x)
F: Cabo de ligação ao leitor de MP3
G: Controlo de volume principal
H: Controlos do volume dos canais
I: Interruptor música / 5.1
J: Interruptor/ LED de corrente
K: Entrada de linha do leitor de MP3

Detalhe da caixa de controlo
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Ligação da caixa de controlo ao PC
Use tipo de cabo:
3x
Parte posterior da caixa de controlo
Placa de som 5.1 para PC
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Verde

Preto
Laranja
Ligação da caixa de controlo ao leitor de DVD
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G
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Use tipo de cabo:
3x

3x

Parte posterior da caixa de controlo

Leitor de DVD
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Ligar o leitor de MP3 à Caixa de controlo
Use tipo de cabo:

1x

Seleccione modo “MUSIC” (música).

Leitor portátil áudio (mp3)
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O cabo de entrada de linha tem de ser desligado para ouvir música no PC.
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Ligar e colocar os altifalantes
Ligue as fichas dos altifalantes à parte posterior da caixa de controlo.
Os altifalantes posteriores são os que têm os cabos mais longos.
Na figura abaixo, o painel de posição equaliza a posição do ouvinte.
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Insira a ficha de corrente e ligue o aparelho
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Modo música / 5.1 explicado
Use esta definição para reproduzir
.mp3 e outros ficheiros de música em
estéreo. O som sai de todos os
altifalantes.

Use esta definição para reproduzir
DVDs e jogos 5.1. Também para
música 5.1.
O som sai de todos os altifalantes.

6

Testar som 5.1
-
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-

Reproduza um DVD ou um jogo com som
5.1. (Use modo 5.1!)
Se sentir problemas, vá para o passo 8.

Configurar altifalantes com som surround 5.1 em Windows XP
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Lembretes
Geral
Para obter som de todos os altifalantes enquanto reproduz música, active o modo “MUSIC” (música).
O altifalante central só está activo quando se fala em DVD 5.1 e em modo Music (música).
Ligação
Não altere os cabos do painel posterior com a corrente ligada.
Se o subwoofer e a central forem trocados, altere as fichas de entrada de subwoofer / central, na parte
posterior da caixa de controlo.
Para algumas placas de som e leitores de DVD o canal posterior é chamado Surround. (“Sur”)
Não há som nos 6 altifalantes quando reproduz um DVD?
- Rode todos os botões de volume de canal da caixa de controlo para a direita.
- Configure os altifalantes 5.1 no Windows. (passo 8)
- Configure os altifalantes 5.1 no software do leitor de DVD.
- Verifique se a Caixa de controlo tem activado o modo 5.1.
- Verifique se os cabos estão correctamente ligados à placa de som / ao leitor de DVD.
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Qualidade de som
Para obter a melhor qualidade de som coloque o subwoofer no chão. Não coloque o subwoofer ao lado
de um monitor ou de uma TV.
Use o equalizador do Windows Media Player para ajustar o carácter do som. (ver Ligações)
Ligações
Windows Media Player:

http://www.trust.com/mediaplayer

Se tiver algum problema, visite www.trust.com/14328 para ter acesso a FAQ, controladores e manuais.
Segurança
• Não tente abrir ou reparar pessoalmente este dispositivo.
• Antes de limpar o dispositivo, desligue a ficha de corrente da tomada de alimentação. Não utilize nenhum
produto de limpeza ou spray, limpe com um pano seco.
• Mantenha este dispositivo longe de líquidos como a água.
• Certifique-se de que nada está colocado sobre o cabo e evite que o cabo se desgaste ou danifique.
• Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias

aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/14328/ce
Garantia e direitos de autor
• Este produto tem uma garantia de fábrica de 2 anos a contar da data de aquisição. Para obter mais
informações, consulte www.trust.com/warranty
• A reprodução deste manual ou qualquer parte do mesmo está proibida sem a autorização da Trust
International B.V.
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