SP-6700T 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Ürün bilgileri
Hoparlörler
A: Düşük ton hoparlörü
B: Uydu Hoparlörler 5x

Denetim kutusu
C: Ayrı kanalların ses ayarı
D: Ana ses denetimi
E: Aç/kapa düğmesi ve LED göstergesi

Standart kablolar
F: Mp3 çalar bağlantı kablosu
G: Bilgisayar bağlantı kablosu
H: Düşük ton hoparlörü ses bağlantı kablosu
I: Düşük ton hoparlörü güç kablosu

Video oyun konsolu ve DVD kabloları
J: Video oyun konsolu bağlantı kablosu
K: DVD çalar bağlantı kabloları

Kurulum
- Mp3 çaları, F kablosu ile denetim kutusunun arka tarafına bağlayın.
1
- G kablosu ile bilgisayarı bağlayın.
Etiketlere uygun olarak hoparlörleri kablolara bağlayın ve hoparlörleri gösterildiği şekilde yerleştirin.
2
Düşük ton hoparlörü için H kablosunu kullanın.
Düşük ton hoparlörü güç kablosunu (I) gösterildiği şekilde Düşük ton hoparlörüne ve denetim kutusuna
3
bağlayın.
Düşük ton hoparlörünün fişini prize takın.
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- Düşük ton hoparlörünün arka tarafındaki güç anahtarını açın.
- Denetim kutusunu başlatın. LED göstergesi yanar.
5
Hoparlör seti, artık kullanıma hazırdır.
İsteğe bağlı: Video oyun konsolunun ve DVD çaların bağlanması
Resme uygun olarak J ve F kabloları ile X-Box ya da PlayStation’ı bağlayın.
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Resme uygun olarak K ve G kabloları ile DVD çaları bağlayın.
7
Windows XP sürümünde 5.1 hoparlörlerin yapılandırılması
Başlat (Start) ve “çalıştır” (run) seçeneklerini tıklayın.
8
9
Aşağıdakini yazın: mmsys.cpl ve Tamam (OK) seçeneğini tıklayın.
10 “gelişmiş” (advanced) seçeneğini tıklayın.
11 5.1 dörtlü stereo hoparlörlerini seçin ve Tamam (OK) seçeneğini tıklayın.
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İpuçları
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Kurulum
Aygıt çalışırken arka panodaki kabloları değiştirmeyin.
Bazı ses kartlarının ve DVD çalarların arka kanalı, Dörtlü Stereo olarak gösterilir (“Sur”).
Optimum ses kalitesi için, düşük ton hoparlörünü zemine yerleştirin. Düşük ton hoparlörünü bir ekranın
ya da TV’nin yanına koymayın.
Dörtlü stereo
Merkez hoparlör, sadece 5.1 dörtlü stereoya sahip DVD’ler için ses modu ve Mp3 çaların girişi
kullanıldığı zaman çalışır.
Düşük ton hoparlörünün ve hoparlörün sesi açıldığında, sesi dengelemek için ses kartınızı
kullanın.
DVD yürütülürken 6 hoparlörün hiçbirinden ses gelmiyorsa:
Denetim kutusundaki tüm kanalların ses düğmelerini sağa çevirin.
Windows’ta 5.1 hoparlörlerini yapılandırın. (adım 8)
DVD çaların yazılımında 5.1 ses hoparlörlerini yapılandırın.
Tüm kabloların ses kartına / DVD çalara doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını denetleyin.
Ses özelliklerini ayarlamak için, örneğin, Windows Media Player’ın Ekolayzır’ını kullanın. (bkz
bağlantılar).
Güvenlik tâlimatları
Bu aygıt, yüksek düzeyde ses üretebilir. Sesi her zaman yavaşça yükseltin.
Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.
Kablonun üzerine hiçbir şey konulmadığından emin olun. Aygıtı, yaya trafiği neticesinde
kablosunun ezileceği, aşınacağı veya zarar görebileceği 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.
Enerji
Enerjiden tasarruf etmek amacıyla, aygıtı kullandıktan sonra kapatın.

Bağlantılar
Windows Media Player:

http://www.trust.com/mediaplayer.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için
www.trust.com/14391 Internet adresini ziyaret edin.
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Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına
uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14391/ce Internet adresinde
bulabilirsiniz.

Garanti ve telif hakkı
•
Bu aygıt, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı 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.
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