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Productinformatie 

 

Adapter 
A: Midi Poort 
B: Externe analoge in- en uitgangen 
C:  Bevestigingsplaat  

 
Installatie 

   Verwijder voor installatie eerst de stuurprogramma’s van andere geluidskaarten en zet eventuele 
onboard geluids kaarten uit in het BIOS instellingen menu van uw moederbord. 

1 Zet PC uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. 
2 Open de PC kast. 

3 A:  Optioneel: Verbind interne apparaten met interne analoge ingangen. Zie schema in stap 19. 
B:   Plaats de geluidskaart in het PCI slot en schroef de bevestigingsplaat vast aan de PC kast. 

4 Sluit PC kast,  sluit stekker aan op stopcontact en zet PC aan. 
5 Klik: Annuleren. 
6 Plaats de Trust installatie CD. 
7 Kies: Installeer stuurprogramma. 
8 Wacht totdat stap 9 verschijnt. 

9 A:   Kies: Ja   
B:   Klik: OK, om de PC opnieuw op te starten. 

10  Indien u Windows 98SE heeft: Plaats de Windows 98SE installatie CD en verwijs naar de map “WIN98” 
op de CD. 

11 

Kies de gewenste speaker instelling (Later ook in te stellen via stap 20 t/m 23) : 
 
 
 
 
 
 
* Oranje aansluiting is 

nu audio ingang “line in” dus geen geluid uit lage tonen en centrum speaker  
“Subwoofer / center”. 

Instellin
g 

Gebruik voor Aansluitschema 

2 CH Koptelefoon of stereo speakers Stap 16 
4 CH 5.1 Speakerset en audio ingang* Stap 17 
5.1/ 6 CH 5.1 Speakerset. Stap 15 

12 Kies: Installeer DirectX 9.0c 

13 A:  Kies: Accepteren.  
B:  Klik: Volgende. 

14 Klik: Beëindigen. 
 
Aansluiten apparaten 

15 Sluit 5.1 Surround speakers aan volgens het schema. 
16 Sluit koptelefoon of stereo speakerset aan volgens het schema. 
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17 Sluit microfoon of apparaat waarvan u wilt opnemen (zoals mp3 speler) aan volgens het schema. 
Zie stap 20 t/m 22 voor het selecteren van opnamebronnen. 

18 Sluit een Midi Keyboard of Joystick aan op de Midi poort. “MPU-401”.  

19 

A:   Sluit interne apparaten aan.  CD-ROM speler: “CD-IN”    TV-kaart: “AUX-IN” 
  Alleen vereist bij sommige typen TV- en Video bewerkingskaarten. 

B:   Indien geluid van lage tonen / centrum speakers verwisseld zijn: verplaats plastic blokje naar de vier 
rechter  pinnen. 

 
Mixer instellingen. 

20 Klik op het icoon in de taakbalk om het mixer paneel te openen. 

21 A:  Kies: “VOL” 
B:  Zet de gewenste afspeel bronnen aan of uit. 

22 
A:  Kies: “REC” 
B:  Selecteer het gewenste opname kanaal. Zie de tabel in stap 33 voor de juiste kanaal keuze. 

 Let op! Gebruik  “Stereo Mix”  om op te nemen van interne en externe audio ingangen en CD. 

23 A:  Kies instellingen icoon. 
B:  Selecteer speaker instelling.  Voor uitleg van instellingen zie de tabel in stap 11. 

24 Selecteer tabblad “Volume” en stel volume van speaker kanalen in. 

25 
Voor afspelen van stereo muziek over alle 6 speakers.  Niet voor 5.1 spellen en 5.1 DVD films: 
Selecteer tabblad “Sound Effect”  en zet 5.1 virtuele speakers aan en eventueel ruimtelijke effecten. 
“Environment”.  

26 
Selecteer Tabblad “Options”  en: 
A:  Stel sneltoets combinaties in voor onder andere volume regeling 
B:  Zet microfoon versterking aan. “Microphone Booster”  

 
Instellen 5.1 speakers en afspeelapparaat in Windows 

 Indien u problemen ondervindt met 5.1 Surround geluid, kan het nodig zijn 5.1 speakers in te stellen in 
Windows. 

27 Kies: start / uitvoeren. 
28 Tik in: “mmsys.cpl” 

29 A: Selecteer tabblad: Audio 
B: Kies: Geavanceerd 

30 A: Selecteer: 5.1 Surround Speakers 
B: Klik: OK 

31 A:  Selecteer: “C-media Wave Device” 
B:  Klik: OK 
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32. Technische Informatie 
Gebruik Samplerates (Khz) Kwaliteit Ondersteunde Standaarden 

Afspelen 48,  44.1 16bit Digitale audio, 6 Kanaals, “Full Duplex” 
Opnemen 48,  44.1 16bit Digitale audio, 6 Kanaals 
Spellen 48,  44.1 16bit “EAX 1  Aureal3D 1.0 , Direct sound 3D” 

 
33. Geluidskanalen  

Geluidsbron Komt uit speakers  Opname Kanaal 
Audio CD in Media Player 6 Speakers (Zie stap 25) “Stereo Mix” 
Mp3 / WMA in Mediaplayer 6 Speakers (Zie stap 25) “Stereo Mix” 
Mp3 / WMA in Winamp 5 6 Speakers (Zie stap 25) “Stereo Mix” 
5.1 DVD Audio 6 Speakers   “Stereo Mix” 
Mic in 2 voorzijde-speakers  “Front” “Microphone” 
Line in / interne Aux in / CD in 2 voorzijde-speakers  “Front” “Stereo Mix” 
Extern Midi Keyboard - “MPU-401” 

Kijk ook op www.trust.com/14319 voor de meest actuele FAQ, handleidingen en meer informatie. 
 
Let op!

    Audio ingang en Microfoon 
• De externe audio ingang “LINE IN” werkt alleen in de 4- en 2 speaker instelling. (Stap 23) 
• Voor een hoger microfoon volume, zet de microfoon versterking aan. (Stap 26-B) 

 
    Speakers aansluiten 

• Indien het geluid van de lage tonen en centrum speakers zijn omgewisseld: verwissel aansluitingen 
stekkers op de speakerset of wijzig de positie van het plastic blokje op de kaart. (Stap 19-B) 

• Bij sommige speakersets hebben de achterspeakers de naam: “surround”. 
 

 Surround geluid 
• Speel muziek bij voorkeur af  met de nieuwste versie van Windows Media Player: 

http://www.trust.com/mediaplayer.   
• Bij afspelen van DVD’s is het vaak nodig 5.1 speakers in te stellen in de afspeelsoftware. ( Zoals 

WinDVD. De centrum speaker is alleen actief bij spraak in films. 
 

    Midi 
• Selecteer voor communicatie met een extern Midi Keyboard altijd de MPU-401 poort. 
• Selecteer voor het afspelen van Midi bestanden op de PC de “Microsoft GS Wavetable SW Synth” 

 
  

• Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende 
Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op 
www.trust.com/14319/ce 

 

http://www.trust.com/mediaplayer
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Garantie & copyright 
• Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer 

informatie kijk op www.trust.com/warranty   
• Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel 

daarvan te reproduceren. 

http://www.trust.com/warranty

