
                          
 
 
 
 

USB Soundbox 7.1 
 

Obj. č.: 87 29 90 
(černý) 
 
 
 

Obj. č.: 87 29 91 
(bílý) 
 
 

 

Vážený zákazníku, 
 
Tento výrobek byl navržen pro připojení k USB portu počítače, aby sloužil jako externí zvuková karta. 
Napájen je prostřednictvím USB portu.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku            
do provozu  a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod k obsluze.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

Rozsah dodávky 
• Soundbox 
• USB kabel 
• CD 
• Návod k obsluze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis a ovládací prvky 
 

 
 

1 USB port (připojte k USB 2.0 portu počítače nebo k USB rozbočovači s příslušným napájecím 
adaptérem). 

2 Výstup na sluchátka (3,5 mm jack-zdířka). 

3 Tlačítko „REC-Mute“ (ztišení v průběhu nahrávání prostřednictvím mikrofonu). 

4 Tlačítko „Play-Mute“ (ztišení v průběhu přehrávání). 

5 Tlačítko pro snížení hlasitosti přehrávání. 

6 Tlačítko pro zvýšení hlasitosti přehrávání. 

7 LED pro „REC-Mute“ (LED svítí, je-li nahrávání prostřednictvím mikrofonu ztlumené) 

8 Napájecí LED 

9 Optický S/PDIF výstup („S/PDIF-Out“) 
10 Optický S/PDIF vstup („S/PDIF-In“) 

11 Linkový vstup („Line-In“, 3,5mm jack-zdířka) 

12 Mikrofonní vstup („Mic-In“, 3,5mm jack-zdířka) 

13 Výstup „F-out“ pro přední reproduktory (3,5mm jak-zdířka) 

14 Výstup „SS-out“ pro surround reproduktory 

15 Výstup „BS-out“ pro zadní reproduktory 

16 Výstup „C/B“ pro středové a subwoofer reproduktory 

 

Instalace ovladačů a připojení 
Zapněte Váš počítač a počkejte až nabootuje operační systém. 

Vložte CD, přiložené v dodávce do příslušné mechaniky Vašeho počítače. Pokud se instalační 
program nespustí automaticky, otevřete CD, např. pomocí správce souborů Windows a spusťte 
instalační program obsažený na CD. 

Aplikace Vás poté vyzve k připojení USB soundboxu k počítači. 

Připojte jej k USB 2.0 portu počítače nebo k USB rozbočovači prostřednictvím přiloženého  
USB kabelu. 

 



Důležité! 

USB soundbox je tzv. vysoce výkonné USB zařízení, které vyžaduje ke svému provozu 
proud překračující 100mA. To znamená, že USB soundbox obvykle nefunguje připojený 

 k USB portu USB rozbočovače, který není napájen externím napájecím adaptérem! 

Instalace ovladače a software poté pokračuje. 

Po dokončení instalace může vyžadovat operační systém restart počítače. 

Pokud Váš počítač již zvukovou kartu má (např. integrovanou na základní desce), můžete 
v ovládacích panelech Windows přepínat mezi kartou nainstalovanou v PC a HD sounboxem. 

 Zpravidla je po připojení tohoto HD soundboxu k PC tato zvuková karta preferována. 

 

 
Funkce ovládacích tlačítek 
 

• Hlasitost přehrávání můžete zvyšovat (    tlačítko (5)) nebo snižovat (      tlačítko (6)) 
• Přehrávání můžete ztlumit pomocí tlačítka            (4). 
• Nahrávání prostřednictvím připojeného mikrofonu můžete ztlumit pomocí tlačítka   

Rozsvítí se LED (7). 

 
Tipy & informace 
• V DOSu a v nouzovém režimu Windows nefungují USB zařízení (nebo je omezené pouze  

na připojení USB myši/klávesnici). 

• V případě nutnosti lze vybrat správnou zvukovou kartu v kontrolních panelech Windows  
(vnitřní zvuková karta, integrovaná zvuková karta nebo HD USB soundbox). 

Po připojení USB soundboxu k počítači je zpravidla automaticky spuštěn a připraven k použití. 
Napájecí LED se rozsvítí. 

• Požadovaný vstup (např. Line-In, Mic-In, S/PDIF-IN) musí být zvolen v ovládacích panelech 
předtím než je možné nahrávat. 

Např. Pokud chcete nahrávat prostřednictvím mikrofonu (nebo použít mikrofon pro hlasovou 
funkci v multiplayerových hrách), mikrofonní vstup musí být v kontrolních panelech vybrán. 

• Pokud je zvukový záznamník integrován ve Windows, můžete otestovat kvalitu záznamu,  
nastavit úroveň mikrofonu a zkontrolovat, zdali je systémové nastavení správné. 

Je-li mikrofon příliš potichu, je třeba mikrofonní zesilovač aktivovat přímo v kontrolních 
panelech ve Windows. 

• Na přiloženém CD naleznete detailní návod v angličtině. Pro zobrazení tohoto PDF  
dokumentu musíte mít nainstalován akrobat reader, např. ten, který naleznete ke stažení  
na www.adobe.com. 

• Pro přehrávání prostřednictvím všech reproduktorů je samozřejmě vyžadován odpovídající 
software (např. DVD přehrávač) a vhodné zdroje (např. filmy). 

 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do soundboxu. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti 
spolknout. 

 
 
 
 
 
 

Soundbox nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně  
vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a povrch výrobku.  
 
 

 
 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných 
ustanovení. 
 

                Šetřete životní prost ředí! P řisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,                        
že by je mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou 
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání 
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte 
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo 
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete 
pouze akumulátory. 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby                         
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

Šetřete životní prost ředí! 

Záruka  
 

Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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