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Todos os nomes e marcas registadas são 

propriedade de seus fabricantes. 
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Funções 

• Compatível com USB de 2.0 em velocidade completa 
• Compatível com aparelhos de áudio USB de 1.0 e  

USB HID de 1.1 
• Gravação e reprodução completas 
• Conexão 7.1 
• Entrada e saída digitais e ópticas SPDIF 
• Conectores de 3,5mm 
• Compatível com taxas de amostragem de 48/44.1KHz 

tanto para reprodução quanto para gravação 
• Compatível com Windows® 2000, XP/2003/Vista/7  

(32/64 bit) 
 

Requerimentos do sistema 

• Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit) 
• Porta USB disponível 
• DirectX 8.1 ou acima é necessário 
 

Conteúdo da embalagem 
• 1 x caixa de som USB com 7.1 canais 

• 1 x cabo USB  
• 1 x CD com o dispositivo 
• 1 x manual de instruções 
Nota: o conteúdo pode variar de acordo com o país/mercado. 
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Descrição do Hardware 

Figura 1. Botões 

 

(1) Volume Mute: prima este botão para desligar/ligar 
novamente as saídas de áudio. 

(2) Microphone Mute: prima este botão para desligar/ligar 
novamente o microfone. 

(3) Volume (mais, menos): aumenta ou diminui o volume do 
áudio. 
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Figura 2. Conectores (Frente) 

 

(1) Headphones: para conexão de auscultadores. 
(2) Line In: conexão com aparelhos de fitas/CD/DVD ou outras 

fontes de áudio para saída de mixagem e/ou gravação. 
(3) Front: conexão com os altifalantes frontais (via 

amplificador externo). 
(4) Surround: conexão com altifalantes Surround nos modos 

de 4/6/8 canais (via amplificador externo). 
(5) Center/Bass: conexão com os altifalantes Central/Grave 

nos modos de 6/8 canais (via amplificador externo). 
(6) Back: conexão com os altifalantes traseiros no modo de 8 

canais (via amplificador externo). 
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Figura 3. Conectores (Trás) 

 

(1) S/PDIF IN: conexão com a saída digital dum aparelho de 
áudio externo através do cabo óptico S/PDIF. 

(2) S/PDIF OUT: conexão com a entrada digital dum aparelho 
de áudio externo através do cabo óptico S/PDIF. 

(3) Entrada USB: conecta-se à porta USB do sistema. 
 

Figura 4. Conectores (Lado) 
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• MIC (1) IN: conexão com microfone (canal Mono esquerdo) 
• MIC (2) IN: conexão com microfone (canal Mono direito) 

É possível conectar um microfone estéreo nos 
conectores MIC (1) e MIC (2). 

 

Instalação do dispositivo 
Para Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit) 
1. Insira o CD com o dispositivo no leitor de CD-ROM.  

Clique no botão Start na barra de tarefas e clique em Run.  
Digite “D:\SOUND\CMedia6206\Setup.exe”.  
(Presumindo-se que o CD tenha sido inserido no leitor de 
CD-ROM designado como D). 

2. Siga as instruções no ecrã para completar a instalação  
do programa. 

3. Reinicie o seu sistema. 
4. Quando o computador for reiniciado, esta caixa de som 

USB com 7.1 canais estará pronta para ser utilizada. 


