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Instructiuni de utilizare  
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Buton de dezactivare a microfonului 

 
 

 
Buton Redare sunet 

 

 

 
Volum ridicat (+) 

 

 

 
Volum scăzut (-) 

 
 

LED de dezactivare a 
microfonului  
(se aprinde roșu când funcția de 

sunet este activă) 

 
  

Status LED 
(se aprinde în verde continuu când 
este conectat un dispozitiv. 
Clipește când unitatea este redată) 
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 Instrucțiuni de utilizare 
 

1. Explicația simbolurilor de avertizare și a notelor 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Conținutul pachetului 

• Placă de sunet USB 7.1 
• Disk 
• Aceste instrucțiuni de utilizare 

3. Note de siguranță 

• Produsul este destinat exclusiv utilizării 

private, necomerciale. 

• Utilizaţi produsul numai în scopul pentru 

care a fost destinat. 

• Protejați produsul de murdărie, 

umiditate și supraîncălzire și utilizați-l 
numai în încăperi uscate. 

• Nu utilizaţi produsul în imediata 

apropiere a radiatoarelor sau a altor 

surse de căldură sau în lumina directă a 

soarelui. 

• Nu scăpați produsul și nu-l expuneți la 

șocuri majore. 

• Aruncaţi imediat materialul de ambalaj 

conform reglementărilor locale 

aplicabile. 

• Nu modificați produsul în niciun fel. 

Procedând astfel, se anulează garanția. 

• Asigurați-vă că cablurile nu prezintă 

pericol de împiedicare sau blochează 

ieșirile de urgență.

Instalare 
• Închideți toate programele utilizate pentru reproducerea 

sunetului. 

• Conectați placa de sunet USB la un port USB liber și 
așteptați până când sistemul de operare detectează și 
activează dispozitivul. 

• Este posibil ca sistemul dvs. de operare să nu utilizeze 

automat placa de sunet ca dispozitiv implicit. În acest caz, 

trebuie să selectați manual „Dispozitiv audio USB” sau 

„hama USB sound card 7.1” ca dispozitiv implicit în meniul 

„Sunete și dispozitive audio” sau meniul „Sunet” (Vista) 

din Panoul de control. 

• Placa de sunet este acum gata de operare. Dacă doriți să 

utilizați „7.1 Virtual Surround Sound” și alte funcții 
software, cum ar fi egalizatorul, trebuie să instalați 
driverul de pe CD-ul atașat. 

• • Introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM. Masca pentru 

procedura de instalare se deschide automat.  

 
 

Apasati „Next“. 

Nota 

Acest simbol este folosit pentru a indica informații 
suplimentare sau note importante. 

Avertizare 

Acest simbol este folosit pentru a indica 

instrucțiuni de siguranță sau pentru a vă atrage 

atenția asupra pericolelor specifice 

si riscuri. 

Avertizare 

Păstrați întotdeauna volumul la un nivel 

rezonabil. Volumele mari, chiar și pe perioade 

scurte, pot provoca pierderea auzului. 
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• Faceți clic pe „Finish” pentru a încheia procedura 

de instalare și a reporni computerul. 

• Faceți clic pe pictograma „hama” din bara de 

activități din colțul din dreapta jos al ecranului 

pentru a deschide meniul software. 
• Setări 

 

 
1. Aici puteți selecta dacă ați conectat căști sau 

difuzoare la placa de sunet. 

2. Aici puteți testa difuzoarele individuale.

 

Mixer 
 

• În această mască, puteți dezactiva sau seta controlul 

volumului total, volumul pentru semnalele audio 

individuale sau puterea semnalului pentru microfon. 

De asemenea, puteți modifica echilibrul dintre 

difuzoarele din dreapta și din stânga. 

• Dacă puterea semnalului microfonului nu este 

suficientă, deși controlul microfonului este 

rotit până la capăt, faceți clic pe simbolul 

ciocanului .  
 

Bifați caseta de lângă „Amplificator microfon” și faceți 
clic pe „OK”.
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Efecte 
 

 

În masca „Efecte”, puteți alege dintre 27 de 

efecte sonore diferite și 3 dimensiuni diferite de 

cameră. Aveți și un egalizator cu 11 presetări 

diferite. 

Karaoke 
 

 
Aici puteți regla tonul după cum este necesar și 
puteți opri vocea.
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Notă privind protecția mediului: 

După implementarea Directivei Europene 2012/19/UE și 2006/66/UE în sistemul juridic național, se 

aplică următoarele: 

Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile 

menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să returneze dispozitivele electrice și electronice, 

precum și bateriile la sfârșitul duratei de viață, la punctele publice de colectare amenajate în acest 

scop sau la punctul de vânzare. Detaliile în acest sens sunt definite de legislația națională a țării 

respective. 

Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj indică faptul că un produs este supus 

acestor reglementări. 

Prin reciclarea, reutilizarea materialelor sau alte forme de utilizare a dispozitivelor/bateriilor vechi, aduci 

o contribuție importantă la protejarea mediului. 



 

 

 

 
 

Hama GmbH & Co KG 

86652 Monheim/ Germany 

 
 
 
 

Service & Suport 

www.hama.com 

+49 9091 502-0 

DG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale companiilor corespunzătoare. Cu excepția erorilor și 

a omisiunilor și sub rezerva modificărilor tehnice. Se aplică condițiile noastre generale de livrare și 
plată. 
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http://www.hama.com/

