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Sweex PCI soundcard

AUX in:
• Pin 1: linker kanaal
• Pin 2: GND 
• Pin 3: GND
• Pin 4: rechter kanaal

CD AUDIO in:
• Pin 1: linker kanaal
• Pin 2: GND
• Pin 3: rechter kanaal
• Pin 4: GND

Installatie van de Sweex Soundcard 
Tref voor het installeren van de hardware de volgende voorzorgsmaatregelen: Zorg ervoor dat de PC uitstaat en er geen netwerkspanning is. 
1. Nu kunt u de printer- en monitorkabel losmaken, deze beschikken over een eigen voeding;
2. Schroef nu de computerbehuizing open;
3. Nadat u de computerbehuizing heeft open geschroefd, zorgt u ervoor dat u uzelf ontdoet van eventuele statische elektriciteit. Dit kan onder andere

door een (blanke) buis van de CV of de ongeschilderde waterleiding vast te pakken. Let u wel op dat u hierbij geen magnetische schroevendraaier
gebruikt. Controle kunt u uitoefenen door het ijzeren frame van uw PC aan te raken. Hierbij geldt dat u zo min mogelijk de contactpunten van de
PC, de Sweex kaart of het geheugen aan raakt;

4. Nu kunt u een vrij PCI slot zoeken. Zodra u deze gevonden heeft kunt u het beschermplaatje, wat in de computerbehuizing voor het betreffende slot
zit, verwijderen. Het kan voorkomen dat de Sweex kaart zich niet gemakkelijk in het PCI slot laat plaatsen, wanneer dit voorkomt,
forceert u dan niets, maar probeer een ander vrij PCI slot;

5. Wanneer de Sweex kaart succesvol is gemonteerd, controleert u dan ook of alle overige PCI kaarten nog op de juiste manier in de PCI sloten zitten.
Het kan voorkomen dat door het monteren van een PCI kaart de overige PCI kaarten een stukje verschuiven, hierdoor kan het zijn dat de 
desbetreffende kaart of zelfs de PC niet meer werkt;

6. Vervolgens kunt u de verwijderde kap weer op de computerbehuizing monteren en alle kabels weer correct aansluiten die u van uw PC heeft verwijderd;
7. Nu kunt u de PC weer inschakelen.

CD AUDIO in:
• Pin 1: linker kanaal
• Pin 2: GND
• Pin 3: GND
• Pin 4: rechter kanaal

• A: Microfoon ingang
• B: Line ingang
• C: Line uit voor gebruik van twee speakers
• D: Line uit voor gebruik van vier speakers
• E: Game/MIDI poort
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Sweex PCI soundcard

Voordelen
Plug and play installatie - De Sweex PCI soundcard is direct na software-installatie klaar voor gebruik. 
HRTF-gebaseerde 3D positionele audio - De C-Media chipset waarvan de Sweex soundcard voorzien is maakt gebruik van de C3D techniek, 
deze techniek laat u het geluid als realistisch ervaren, het 3D soundeffect wordt optimaal bereikt. 
Ondersteuning van vier kanalen - De Sweex PCI soundcard biedt ondersteuning aan vier kanalen, hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om 
surround geluid te realiseren. 
Joystick/game dual poort - De joystick/game dual poort biedt de mogelijkheid om via een Y-kabel twee joysticks aan te sluiten.

Belangrijkste eigenschappen
• C-Media 8738 chipset
• Plug & play
• Legacy audio 100% SB16 compatible
• Direct 3D sound
• MPU 401 interface
• 4 CH 16 bit DAC
• DLS-based Wavetable music synthesizer 

Merknamen
Alle bedrijfsnamen, merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken in eigendom van de betrokken ondernemingen. 

Introductie
De Sweex PCI soundcard is voorzien van de C-Media chipset, op deze chipset wordt gebruik gemaakt van de ‘C3D techniek’. De C3D techniek is een
techniek die gebruikt maakt van een audiofilter, genaamd HRTF (Head Related Transfer Functions). Het concept van C3D techniek is het beluisteren van
3D geluid op een manier dat de illusie wordt gewekt  dat  u wordt omringd door geluid. Kort maar krachtig: door deze techniek wordt het 
3D-soundeffect optimaal bereikt, geluid wordt als realistisch ervaren. 

Wanneer u meer wilt weten over de C3D techniek, kunt u op de bijgevoegde CD een uitgebreide uitleg over deze techniek vinden. 

Het MIDI concept
MIDI staat voor Musical Instrument Digital Interface. MIDI is een communicatiestandaard voor MIDI-apparatuur zoals keyboards, synthesizers en digitale
piano’s. Het MIDI concept maakt het mogelijk dat instrumenten die MIDI ondersteunen eenvoudig met elkaar kunnen communiceren. 
MIDI wisselt geen digitale informatie uit, maar MIDI is digitale data welk aangeeft welke noot op welk moment moet komen en hoe. 
Deze informatie wordt doorgeven aan alle verbonden MIDI compatible apparatuur. Het apparaat dat de informatie ontvangt, is het apparaat dat de 
ontvangen informatie om zal zetten naar geluid. De kwaliteit van het geluid is om deze reden grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de 
ontvanger, die de ontvangen informatie omzet naar geluid. 
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Driver installatie voor Windows 95/98/ME en Windows 2000
Kies het menu start en vervolgens klikt u op uitvoeren, geef nu de volgende opdracht: X:\setup.exe en druk vervolgens op enter. 
Het volgende window verschijnt nu:

Zodra u op "OK" klikt, gaat de installatieprocedure van start. Vervolgens vraagt Windows u de gewenste ‘setup-taal’ te selecteren. Nadat u uw keus
heeft gemaakt, klikt u op "OK". 

Nu verschijnt het ‘welkoms’ window, leest u deze goed door en klik vervolgens op "Next".

Het volgende window geeft u de mogelijkheid om de locatie te selecteren waarin de bestanden worden geïnstalleerd, nadat u dit heeft aangegeven
klikt u op "next". 
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Driver installatie voor DOS
Plaats de driver CD van de Sweex PCI soundcard in de Cd-rom speler, ga naar het menu start en kies vervolgens de optie ‘uitvoeren’. 
Typ hier "command" en druk op enter. Vervolgens geeft u het volgende commando "X:\Dosdrv\install.exe" en drukt u wederom op enter. 

Nu wordt automatisch een path weergegeven, waarin de software in wordt geïnstalleerd, eventueel kunt u dit wijzigen door zelf het door u gewenste
path aan te geven.

Wanneer u zeker bent van de gegeven commando’s kunt u op enter drukken. 

De software wordt nu op de computer geïnstalleerd. Na een bevestiging hiervan, wordt de autoexec.bat ge-updated, vervolgens drukt u op enter en
start u de computer opnieuw op. 
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Windows vraagt u een nieuwe folder-naam aan te maken of een keuze te maken uit de bestaande folders.

De installatieprocedure gaat nu van start. 

Wanneer Windows aangeeft dat de installatie voltooid is, klikt u op "finish" om de installatieprocedure af te ronden.


