SP-6200 5.1 Surround Speaker Set
Productinformatie
Speakers
A: Subwoofer
B: Satellite Speakers 5x
C: Adapter

D: Afstandbediening
E: 5.1 audio aansluit kabel
F: DVD-speler verloopkabels

Installatie
Sluit PC aan met kabel E
1
Sluit speakers aan volgens de labels aan de kabels en plaats de speakers zoals aangegeven.
2
Sluit de adapter aan zoals aangegeven in de figuur.
3
Steek de adapter in het stopcontact.
4
Zet schakelaar op achterzijde Subwoofer aan.
5
Draai aan de knoppen om de Set in te schakelen, volume en volume van lage tonen te veranderen.
6
Configureren van 5.1 speakers in Windows XP
Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren “run”
7
8
Tik in: mmsys.cpl en klik vervolgens op OK
Klik op geavanceerd “advanced”
9
10 Selecteer 5.1 surround sound speakers en klik vervolgens op OK
Geheugensteuntjes
Installatie
• Verwissel de kabels in het achterpaneel niet terwijl het apparaat is ingeschakeld.
• Bij sommige geluidskaarten en DVD-spelers heet het achterste kanaal Surround. (“Sur”)
• Plaats, voor de beste geluidskwaliteit, de subwoofer op de vloer. Zet de subwoofer niet naast een
beeldscherm of de TV.
Surround geluid
• De midden luidspreker (center) is alleen actief tijdens spraak bij DVD’s met 5.1-geluid en bij gebruik van
de Mp3 speler ingang.
• Wanner sub en center verwisseld zijn, activeer sub/center swap van geluidskaart.
• Geen geluid uit alle 6 de luidsprekers tijdens het weergeven van een DVD?
- Configureer de 5.1-luidsprekers in Windows. (stap 8)
- Configureer de 5.1-luidsprekers in de software van de DVD-speler.
- Controleer of de kabels juist op de geluidskaart / DVD-speler zijn aangesloten.
• Gebruik de Equalizer in bijvoorbeeld Windows Media Player om het geluidskarakter in te stellen. (zie
koppelingen)
Veiligheidsinstructies
• Dit apparaat kan een hoog geluidsvolume produceren. Draai de volume knop altijd langzaam open.
• Open of repareer het product niet.
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• Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving en reinig met een droge doek.
• Zorg ervoor dat er niets op het snoer staat. Gebruik dit apparaat niet op een plek waar het snoer kan
slijten of kan worden beschadigd doordat mensen erop trappen.
• Onder de volgende omstandigheden haalt u de stekker uit het stopcontact en dient u het apparaat door
gekwalificeerd personeel te laten repareren:
De kabel of stekker is beschadigd
Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd
Het apparaat werkt duidelijk niet naar behoren
Energie
• Zet voor energiebesparing het apparaat na gebruik uit.
Koppelingen
Windows Media Player:

http://www.trust.com/mediaplayer

Kijk ook op www.trust.com/14572 voor de meest actuele FAQ, stuurprogramma’s en
handleidingen.
• Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende
Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14572/ce
• Lever het gebruikte apparaat indien mogelijk in bij een recyclingcentrum. Gooi het apparaat niet bij het
huisafval.
Garantie & copyright
• Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer
informatie kijk op www.trust.com/warranty
• Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel daarvan
te reproduceren.
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