User’s Manual
Informações do produto
A: Colunas satélite (2x)
B: Coluna (subwoofer) de baixa frequência
C: Controlo de volume
D: Botão Ligar/Desligar
D1: 3D Audio

E: Saída de auscultadores
F: Entrada do leitor de música portátil
G: Cabo de ligação ao leitor de música portátil.
H: Cabo de ligação do PC ao subwoofer
I: Transformador de corrente

Lembretes
Não coloque o subwoofer na secretária mas sim no chão para evitar vibrações.
Certifique-se de que a música do PC parou antes de fazer funcionar o formato de música do leitor portátil.
Para ajustar as características do som, use um equalizador integrado no software de reprodução de música
ou no leitor portátil de música.
Sem som?
- O LED de corrente não está aceso?: verifique se o cabo de corrente está ligado.
- O cabo do PC ao subwoofer não está ligado à saída verde da placa de som do PC.
- Volume baixo; aumente o volume no controlo remoto ou ajuste o volume no misturador áudio do
Windows.
Para perguntas frequentes (FAQs) actualizadas, controladores e manuais de instruções, visite
www.trust.com/14715. Para um serviço extensivo registe-se em www.trust.com/register
Segurança
•
Não tente abrir ou reparar pessoalmente este dispositivo.
•
Desligue a ficha da rede eléctrica antes de limpar o dispositivo. Não utilize nenhum produto de limpeza ou
spray, limpe com um pano seco.
•
Mantenha este dispositivo longe de líquidos, tais como água.
•
Não utilize este dispositivo em ambientes húmidos, como, por exemplo, casas de banho, caves húmidas ou
piscinas.
•
Certifique-se de que nada está colocado sobre o cabo e evite que o cabo se desgaste ou danifique.
Caso se verifique uma das seguintes circunstâncias, remova a ficha da tomada e mande reparar o dispositivo
por pessoal qualificado:
- A ficha eléctrica ou o cabo estão danificados
- O aparelho caiu ou a caixa do mesmo foi danificada
- É claro que o aparelho não está a funcionar correctamente
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•

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/14715/ce

•

Se possível, elimine o dispositivo num centro de reciclagem. Não elimine o dispositivo com o lixo
doméstico.

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.

2

