
ZEWNĘTRZNA KARTA DŹWIĘKOWA 7.1 USB
AK103F

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Zewnętrzna, kompaktowa karta muzyczna zasilana z portu USB. Wyposażona w system
audio typu Vitrual 7.1CH. Doskonale sprawdzi się w komputerach i innych urządzeniach
nie wyposażonych we wbudowaną kartę dźwiękową. Posiada dwa porty mini jack 3,5 mm
(wejście dla mikrofonu oraz wyjście audio dla głośników / słuchawek). Elastyczny przewód
USB ułatwia ułożenie urządzenia w dogodnym miejscu.
Cechy i specyfikacja produktu:

• Bardzo prosta instalacja (Plug & Play): podłącz do USB i używaj! 
• Pełny 16 bitowy dupleks nagrywania i odtwarzania bez karty dźwiękowej w PC 
• Wbudowany efekt dźwiękowy Stereo 7.1 oraz XEAR 3D 
• Minimalne wymagania sprzętowe: Windows 7 / 8.1 / 10 (nie wymaga sterowników)

oraz port USB 2.0 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: port USB 2.0 / 1.1 
• System dźwięku: 3D Surround 
• Symulacja dźwięku: Stereo 7.1 
• Wejścia: Mic IN - mini jack 3,5 mm 
• Wyjścia: Audio OUT - mini jack 3,5 mm 
• Długość przewodu: 13 cm 
• Wymiary: 3 cm x 2,5 cm x 1 cm 
• Kolor: szary 
• Opakowanie: foliowe 

Instrukcja podłączenia i obsługi:

- Wypakuj urządzenie z pudełka.
- Podłącz odbiornik audio (np. głośniki) do portu 3,5 mm mini jack oznaczonego kolorem
zielonym i oznaczeniem słuchawek.
- Podłącz nadajnik audio (np. mikrofon) do portu 3,5 mm mini jack oznaczonego kolorem
żółtym i i oznaczeniem mikrofonu.
- Przewód USB typu A wepnij do wolnego portu USB komputera.
- Sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie (Plug & Play).
- Po poprawnej instalacji sterowników kliknij ikonę głośnika w prawym, dolnym rogu paska
zadań gdzie możesz dokonać niezbędnej konfiguracji urządzenia (np. ustawienie głośności
czy opcji mikrofonu).

Środki ostrożności: 

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
• Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą

skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!


