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Felhasználói kézikönyv

Notebook SoundBar

HU
Megjegyzés: 1. A notebook számítógépekhez használható
SoundBar hangsugárzó üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a
számítógépen a Windows Eszközkezelő listáján szerepel-e működő
USB-vezérlő. 2. A használat előtt győződjön meg arról, hogy a
notebook SoundBar beállításai megfelelőek. 3. Ne húzza ki az USBcsatlakozót, miközben a notebook SoundBar hangot játszik le.
Rendszerkövetelmények:
Számítógép

Mac

Windows® 98SE, Windows® ME,
Windows® 2000, Windows® XP, vagy
Windows® Vista™

Mac OS9/OS® X vagy
újabb verzió

Tanúsítvánnyal rendelkező USB-vezérlő

Beépített USBkapcsolat

Üzembe helyezés:
11 Csúsztassa lefelé a csipeszt (1. ábra).
22 Csíptesse a notebook SoundBar hangsugárzót a notebook
képernyőjének felső részére, és finoman húzza meg a hátsó
részén lévő csavart (1. ábra).
33 Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a notebook USB-aljzatába
(2. ábra).
44 Nyissa meg a multimédiás lejátszó szoftvert, és állítsa be a
hangerőt (3. ábra).
55 Ha nem használja tovább a SoundBar hangsugárzót, lépjen ki a
multimédiás lejátszó szoftverből.
66 Húzza ki az USB-kábelt a notebook számítógépből, és a csavart
finoman meglazítva távolítsa el a SoundBar hangsugárzót a
képernyőről.

77 Csavarja az USB-kábelt és -csatlakozót a SoundBar köré, és
tárolja a notebook SoundBar hangsugárzót a hordtáskában (4 & 5.
ábra).
Ha a notebook nem észleli a SoundBar hangsugárzót, hajtsa végre a
következő lépéseket:
PC-n

Mac-en

1. K
 attintson a Control Panel
(Vezérlőpult) elemre.
2. K
 attintson duplán a Sounds and
Audio Devices (Hangok és
audioeszközök) ikonra.
3. A Sounds and Audio Devices
Properties (A hangok és
audioeszközök tulajdonságai)
opciónál válassza ki az Audio (Hang)
fület.
4. A Sound playback (Hanglejátszás)
mezőben válassza ki a Philips
SPA5210 lehetőséget.

1. Kattintson a System
Preferences
(Rendszerbeállítások)
elemre.
2. Kattintson a Sound
(Hang) ikonra.
3. Nyissa meg az Output
(Kimenet) elemet, és
válassza ki a Philips
SPA5210 elemet.
4. Zenelejátszás
multimédiás szoftver
segítségével.

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és
újra felhasználhatók. Kérjük, informálódjon az elektromos
és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi
rendszeréről, beleértve az áthúzott kerekes kuka
szimbólummal jelzett termékeket is. Cselekedjen a helyi
szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse
elkülönítve a lakossági hulladéktól.
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