SP-6200 5.1 Surround Speaker Set
Informações sobre o produto
Altifalantes
A: Subwoofer
B: Colunas satélite (x5)
C: Adaptador

D: Telecomando
E: Cabo áudio 5.1
F: Cabos do leitor de DVD

Instalação
Ligue o PC utilizando o cabo E.
1
Ligue os altifalantes de acordo com as etiquetas dos cabos e posicione os altifalantes como indicado.
2
Ligue o transformador de acordo com o esquema.
3
Introduza o transformador numa tomada de electricidade.
4
Ligue o interruptor situado na parte posterior do subwoofer.
5
Utilize os botões para ligar o conjunto de colunas, alterar o volume e alterar os baixos.
6
Configurar os altifalantes 5.1 em Windows XP
Clique em ‘Iniciar – Executar’ (Start – Run).
7
8
Escreva ‘mmsys.cpl’ e clique ‘OK’.
Clique em ‘Advanced’ (Avançadas).
9
10 Seleccione ‘Altifalantes de som surround 5.1’ (5.1 Surround Sound Speakers) e clique ‘OK’.
Sugestões
Instalação
• Não troque os cabos no painel posterior enquanto a unidade está ligada.
• O canal posterior de algumas placas de som e leitores de DVD está indicado como Surround (“Sur”).
• Para obter a melhor qualidade de som coloque o subwoofer no chão. Não coloque o subwoofer perto de um
monitor de computador ou de uma TV.
Som surround
• O altifalante central só está activo durante o diálogo em DVDs com som 5.1 e quando se utiliza um
leitor de MP3.
• Se o subwoofer e o altifalante central forem trocados, active a troca sub/centre da placa de som.
• Nenhum dos 6 altifalantes produz qualquer som durante a visualização de um DVD.
- Configure os altifalantes 5.1 no Windows (ver passo 8).
- Configure os altifalantes 5.1 no software do leitor de DVD.
- Verifique se os cabos estão correctamente ligados à placa de som / ao leitor de DVD.
• Utilize o equalizador do Windows Media Player, por exemplo, para ajustar o som (ver ligações).
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 utilize este dispositivo num ambiente húmido. Limpe o dispositivo com um pano seco.
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• 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.
- O dispositivo caiu ou a caixa ficou danificada.
- O dispositivo não funciona devidamente.

• Se possível, elimine o dispositivo num centro de reciclagem. Não elimine o dispositivo com o lixo
doméstico.
Corrente
• Para economizar energia, desligue o dispositivo após a utilização.
Ligações
Windows Media Player:

http://www.trust.com/mediaplayer

Para perguntas frequentes (FAQs) actualizadas, controladores e manuais de instruções,
visite www.trust.com/14572.
• Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas
europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível no site
www.trust.com/14572/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.
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