SP-6600A 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Informações sobre o produto
A: Ecrã
B: Subwoofer
C: Coluna central
D: Altifalantes surround
E: Telecomando
F: Cabo 5.1
G: Cabo de ligação DIN
H: Cabo DVD (x3)
I: Cabo estéreo
J: Cabo de consola de jogos
K: Indicador estéreo ou 5.1

L: Botão de ligar / desligar
M: Indicador LED – mostra os altifalantes
N: Indicador de volume
O: Receptor de IV
P: Botão de Alimentação
Q: Volume dos grupos de altifalantes
individuais
R: Escolha entre entrada 5.1 e estéreo
S: Função Mute (sem som)
T: Volume do sistema
U: Compartimento das pilhas

Ligar o ecrã ao subwoofer
Use o cabo (G) para ligar o ecrã ao subwoofer.
1
Ligue o cabo de saída de DC do subwoofer à ligação de entrada de DC do ecrã (A).
Ligar a um PC/leitor de MP3
Use o cabo 5.1 (F) para ligar um PC ao ecrã (A).
2
Use o cabo jack-jack (I) para ligar um leitor de MP3 ao ecrã (A).
Continue a partir do ponto 6 para ligar os altifalantes.
Ligar um leitor de DVD
Ligue os cabos de DVD (H) ao leitor de DVD.
Ligue o cabo 5.1 (F) à parte da frente: Verde, posterior: Preto e centro/sub: Laranja, com ligações no
3
ecrã (A).
Continue a partir do ponto 6 para ligar os altifalantes.
Ligar uma consola de jogos
Ligue o cabo da consola de jogos (J) a uma consola de jogos.
4
Ligue o cabo estéreo (I) à ligação de entrada de estéreo do ecrã (A).
Continue a partir do ponto 6 para ligar os altifalantes.
Ligar os altifalantes e a fonte de alimentação
5
Ligue os altifalantes frontal, posterior e central ao subwoofer (B).
Introduza a ficha de electricidade na tomada de electricidade.
6
Ligue o conjunto de colunas.
7
Seleccionar som estéreo/5.1
Modo estéreo: em modo estéreo, o som é dividido entre todos os altifalantes e o indicador fica
8
vermelho.
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Modo 5.1: Todos os altifalantes são controlados independentemente e o indicador fica verde.
9
Configurar os altifalantes 5.1 em Windows XP
10 Clique em ‘Iniciar – Executar’ (Start – Run).
11 Escreva ‘mmsys.cpl’ e clique ‘OK’.
12 Clique em ‘Avançadas’ (Advanced).
13 Seleccione ‘Altifalantes de som surround 5.1’ (5.1 Surround Sound Speakers) e clique ‘OK’.

•
•

•
•

•

Informações gerais
Para uma melhor qualidade de som, o subwoofer deve ser colocado no chão. Não o
coloque perto de um monitor de computador ou de uma TV.
Se o subwoofer e os altifalantes centrais forem trocados, troque as fichas no leitor de
DVD relativas ao altifalante central e ao subwoofer ou active a troca Sub/Central da placa
de som.
Corrente
O dispositivo entra em modo de economia de corrente após 10 segundos sem utilização. Para
economizar energia, desligue o dispositivo após a utilização.
Se o telecomando não funcionar ou funcionar de forma errática, substitua a pilha por um pilha
noca CR2025.
Resolução de problemas
Não consegue ouvir som em algum dos altifalantes.
- Verifique se os cabos foram ligados correctamente.
- Verifique se o modo 5.1 foi seleccionado.
- Configure os altifalantes 5.1 no Windows.
- Configure os altifalantes 5.1 no software do leitor de DVD.

Para perguntas frequentes (FAQs) actualizadas, controladores e manuais de instruções, visite
www.trust.com/14479.

•
•
•
•
•
•

Instruções de segurança
Este dispositivo pode reproduzir som com um volume elevado. Aumente sempre o volume
lentamente.
Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
Não troque cabos enquanto o dispositivo está ligado.
Não utilize este dispositivo num ambiente húmido. Limpe o dispositivo com um pano seco.
Certifique-se de que nada se encontra colocado sobre o cabo. Não utilize este dispositivo num
local onde o cabo possa ser pisado e, por conseguinte, ficar gasto ou danificado.
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.
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- O dispositivo caiu ou a caixa ficou danificada.
- O dispositivo não funciona devidamente.
•

Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas
europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em
http://www.trust.com/14479/ce.

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.

PT

3

