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USB-SoundBox 7.1 Wersja 09/10 
Numer produktu  87 29 90 ° 
Numer produktu  87 29 91 
 
Przeznaczenie do użycia 
Niniejszy produkt przeznaczony jest do podłączenia do wejścia USB komputera i służy jako 
zewnętrzna karta dźwiękowa. Zasilanie dostarczane jest z wejścia USB. 
Produkt spełnia wszystkie stosowne wymagania europejskie i danego kraju. Wszystkie nazwy firm i 
produktów stanowią znaki towarowe ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone 
 
Zawartość opakowania 
• SoundBox 
• Kabel USB  
• Płyta CD 
• Instrukcja obsługi  
 
Podłączenia i elementy sterowania 
 

 
1 Wejście USB (podłącz do wejścia USB2.0 na komputerze lub koncentratora USB z odpowiednią 
przejściówką zasilania)   
2 Wyjście słuchawek (wtyk typu „jack” 3.5mm) 
3 Przycisk REC-Mute“ (wyciszanie podczas nagrywania przez mikrofon)  
4 Przycisk Play-Mute“ (wyciszanie podczas odtwarzania) 
5 Przycisk zmniejszania głośności odtwarzania  
6 Przycisk zwiększania głośności odtwarzania 
7 Dioda REC-Mute“ (dioda zaświeca się przy wyciszonym nagrywaniu z mikrofonu)  
8 Dioda zasilania 
9 Optyczne wyjście S/PDIF („S/PDIF-Out“) 
10 Optyczne wejście S/PDIF („S/PDIF-In“) 
11 Wejście przewodu (“Line-In”, wtyk typu „jack” 3.5mm) 
12 Wejście mikrofonu (“Mic-In”, wtyk typu „jack” 3.5mm) 
13 Wyjście „F-out“ dla głośników przednich  (wtyk typu „jack” 3.5mm) 
14 Wyjście „SS-out“ dla głośników typu „surround” 
15 Wyjście „BS-out“ dla głośników tylnych 
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16 Wyjście „C/B dla głośników środkowych i głośników typu „subwoofer”)  
 
Instalacja sterownika i podłączenie   
Włącz komputer i zaczekaj aż system operacyjny zakończy proces uruchamiania. Umieść dołączoną 
do produktu płytę CD w odpowiednim napędzie komputera. Jeśli program instalacyjny nie uruchomi 
się automatycznie, otwórz CD, np. przy pomocy menedżera plików Windows i uruchom program 
instalacyjny z płyty CD. Oprogramowanie zapyta, czy chcesz podłączyć USB SoundBox do 
komputera. Podłącz urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB do wolnego wejścia USB2.0 na 
komputerze lub do koncentratora USB z przejściówką zasilania.  
 
Ważne! 
USB SoundBox to tzw. Urządzenie USB dużej mocy wymagające prądu przekraczającego 100mA. 
Oznacza to, że USB SoundBox nie będzie normalnie pracować, jeśli jest podłączone do koncentratora 
USB bez przejściówki zasilania!  
Dalej następuje instalacja sterownika i programowania. Może zajść konieczność ponownego 
uruchomienia systemu operacyjnego po zakończeniu instalacji! Jeśli twój komputer posiada już kartę 
dźwiękową (np. Onboard Sound na płycie głównej), możesz przełączyć pomiędzy zainstalowaną karta 
dźwiękową a HD SoundBox w panelu sterowania Windows. 
Zwykle po podłączeniu do komputera HD SoundBox jest preferowaną kartą dźwiękową.  
 
Funkcje przycisków sterujących  

• Głośność odtwarzania dźwigu zmniejsza się przyciskiem  (5) a zwiększa przyciskiem 
 (6). 

• Odtwarzanie dźwięku wycisza się przyciskiem  (4 ) („PLAY-Mute“). 
• Przycisk  (3) wycisza każdy podłączony mikrofon („REC-Mute“). Zaświeca się dioda (7).  
 
Wskazówki oraz uwagi 
• USB nie działa, jeśli DOS lub Windows pracuje w trybie awaryjnym (lub ograniczonym tylko do 
klawiatury USB/myszki). Produkt nie może być wówczas używany.  
• Wybierz odpowiednią kartę dźwiękową na panelu sterowania, jeśli to konieczne (wewnętrzna karta 
dźwiękowa lub USB SoundBox). 
Po podłączeniu USB SoundBox do komputera zwykle uruchamia się ona automatycznie i jest gotowa 
do użytku. Zaświeca się dioda zasilania.  
• Aby móc nagrywać, w panelu sterowania wybierz zadane wejście (np. Line-In, Mic-In, S/PDIF-IN). 
Jeśli, na przykład, chcesz nagrywać przy użyciu mikrofonu (lub używać mikrofonu do funkcji 
głosowej w grach z wieloma użytkownikami), w panelu sterowania wybierz wejście mikrofonu. 
• Dzięki nagrywarce dźwięku wbudowanej w system Windows, możesz sprawdzić nagrywanie 
dźwięku, ustawić poziom nagrywania mikrofonu lub sprawdzić poprawność ustawień systemowych. 
Jeśli mikrofon jest zbyt cicho, w panelu sterowania Windows możesz aktywować wzmacniacz 
mikrofonu. 
• Na dołączonej płycie CD znajdziesz pełną instrukcję w języki angielskim. Aby wyświetlić plik PDF, 
będziesz potrzebować np. programu Acrobat Reader, który można za darmo pobrać na stronie 
www.adobe.com 
 
• Do odtwarzania z głośników wymagane jest oczywiście odpowiednie oprogramowanie (np. 
oprogramowanie odtwarzacza DVD) i odpowiednie źródła (np. filmy).  
 
 
 
http://www.conrad.pl 
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