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SC016 Sweex 7.1 externe USB-geluidskaart 
 

Introductie

•  Stel de Sweex 7.1 externe USB-geluidskaart niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct 
zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen.

• Gebruik de Sweex 7.1 externe USB-geluidskaart niet in extreem vochtige of stoffige omgevingen.
• Bescherm het apparaat tegen sterke schokken of vallen – dit kan schade veroorzaken aan de interne elektronica.
•  Probeer nooit om het apparaat zelf te openen, er zijn geen bruikbare onderdelen in de kaart. Het openen van het 

apparaat zorgt er bovendien voor dat de garantie vervalt.

Inhoud van de verpakking

In dit pakket treft u het volgende aan:
• 7.1 USB-geluidskaart
• USB A – B kabel (100 cm)
• Een CD met software, drivers en deze handleiding
Als u erachter komt dat er een onderdeel uit de verpakking mist dan kunt u het pakket terugbrengen naar het 
verkooppunt waar u het product heeft gekocht

Verbindingen

Op de geluidskaart treft u de volgende verbindingen aan:

Voorkant:

Headphones  Sluit uw koptelefoons aan op deze uitgang
Line-IN  Deze ingang is bedoeld voor het opnemen van stereo 'line-level' bronnen
Front   Sluit uw 2.0 of 2.1 luidsprekers aan op deze uitgang. In surround sound configuraties, sluit u de 

vóórspeakers aan op deze uitgang.
Surround   In 5.1 speakerconfiguraties, sluit u de achter-speakers aan op deze uitgang. Voor 7.1 sluit u de zij-

speakers aan op deze uitgang.

FRONT SURROUND CENTER / BASS BACK
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Center / Bass  Voor 5.1 en 7.1 opstellingen, sluit u het centrum/baskanaal aan op deze uitgang.
Back   In 7.1 speakerconfiguraties, sluit u de achter-speakers aan op deze uitgang. Deze uitgang is niet 

geschikt voor 5.1!

Achterkant:

S/PDIF IN   U kunt een S/PDIF-bron aansluiten op deze ingang voor opnemen. Let wel: het is niet mogelijk om 
de geluidskaart als ontvanger te gebruiken. U kunt uw DVD-speler, Xbox® of ander apparaat niet 
aansluiten op de kaart om het geluid af te spelen op de luidsprekers.  

S/PDIF OUT   Dit is de S/PDIF-uitgang. Als deze ingeschakeld is ziet u hier een rood licht doorheen schijnen. Heeft 
u problemen met het verkrijgen van 5.1 / 7.1 surround sound van de S/PDIF OUT, dan verwijzen 
wij u naar het hoofdstuk 'probleemoplossingen' van deze handleiding.

USB  Sluit de USB-poort van uw geluidskaart aan op uw computer met behulp van de meegeleverde kabel.

Bovenkant

Power LED Dit licht geeft aan dat de kaart stroom ontvangt van de computer.
Mic mute LED Dit licht geeft aan dat de microfooningangen op 'mute' (dempen) staan.
Volume up Druk op deze knop om het volume hoger te zetten
Volume down Druk op deze knop om te volume lager te zetten
Mic mute Deze knop dempt het geluid van de microfoon-ingangen
Vol mute Deze knop dempt het geluid van alle uitgangen

Zijkant

Mic 2 Dit is de secundaire microfoon-ingang, in stereo is deze gelinkt aan het linkerkanaal.
Mic 1 Dit is de primaire microfoon-ingang die gebruikt wordt voor mono-opname en het rechterkanaal in stereo.
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Software Installatie

Sluit de geluidskaart aan op een USB-poort op uw computer. Windows herkent het apparaat automatisch en geeft het 
volgende bericht weer:

Windows XP

Let op: De kaart is nog niet klaar voor gebruik! U dient eerst de drivers en de software te installeren. De drivers en 
software van Windows XP werken niet.

Vista

U kunt dit bericht zonder problemen negeren.

Plaats de Sweex CD-ROM in uw disk drive De CD-ROM zal automatisch starten. Klik op “Drivers and Software for XP and 
Vista” (drivers en software voor XP en Vista) om te installatie te starten.

Volg de instructies op het scherm om de driver te installeren. Nadat de driver-installatie voltooid is, dient u uw computer 
opnieuw op te starten.

Gebruik

Als de installatie geslaagd is dan zult u na het herstarten het volgende zien: 
Een “USB Multi-Channel Audio Device” (USB-multikanaal geluidsapparaat)-icoon in het systeemveld rechtsonder op uw scherm.

Dubbelklik op dit icoon voor het starten van de software om de geluidskaart te configureren.
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Windows XP

Windows Vista

De geluidskaart zal zijn instellingen automatisch aanpassen aan de luidsprekers die u aangesloten heeft (koptelefoons 
/ 2.0 or 2.1 / 5.1 / 7.1), in de meeste gevallen hoeft u zelfs geen enkele instellingen aan te passen. Als u merkt 
dat de kaart niet alle luidsprekers detecteert, dan kunt u de “Analog Output” (analoge uitgang) aanpassen naar het 
handmatig selecteren van het juiste aantal luidsprekers.
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Let op:
In Windows Vista, dient u tevens de “System Input” (systeemingang) aan te passen aan het aantal luidsprekers dat u 
heeft. In Windows XP kan dit gedaan worden via Start – Configuratiescherm – Geluiden en audioapparaten – Verander 
het luidsprekervolume – Geavanceerd

Deïnstalleren

De software kan gedeïnstalleerd worden via “Add or remove Programs” (programma's toevoegen of verwijderen ) in het 
Windows XP configuratiescherm, of het “Programs” icoon in het configuratiescherm van Vista

Probleemoplossing:

•  Ik heb 5.1 of 7.1 luidsprekers en mijn centrum/baskanalen werken niet of geven een 
verdraaid geluid.

>  In dit geval kan het zijn dat de centrum / baskanalen verwisseld zijn. Om dit te verhelpen opent u de software van 
de geluidskaart. U ziet een klein icoontje: 
 
 

naast uw luidsprekerinstellingen in het Analoge Uitgangsgedeelte. klik hierop, controleer het “Swap center / bass 
output” (verwissel centrum / basuitgang) kruis dit aan en klik op OK.

• Ik kan niet meer dan 2 kanalen afspelen over de S/PDIF-uitgang
>  S/PDIF ondersteunt niet meer dan 2 kanalen voor normale ongecomprimeerde audio. Dit is geen beperking van de 

geluidskaart, maar die van S/PDIF zelf. Het is desondanks mogelijk om reeds gecomprimeerde 5.1 / 7.1 audio 
van een DVD af te spelen via de S/PDIF-uitgang. Om dit mogelijk te maken: zoek naar “S/PDIF Passthrough” in de 
software-instellingen van uw DVD speler en schakel dit in.

• Mijn geluid hapert
>  Dit kan voorkomen als er niet voldoende USB-bandbreedte beschikbaar is voor de geluidskaart. Probeer het aan te 

sluiten op een andere USB-poort, of door middel van een USB 2.0 hub. Ook kunt u proberen om de verbinding van 
andere USB-apparaten te verbreken.
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Garantie

Bedankt voor de aanschaf van dit Sweex product. Sweex besteedt veel aandacht en zorg aan de kwaliteit, 
betrouwbaarheid, functionaliteit, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid van al haar producten. Op deze manier 
onderscheidt Sweex zich in de markt en kunnen wij U als koper en gebruiker ervan overtuigen om producten van het 
merk Sweex te blijven kopen. Wij wensen U veel plezier toe met uw aankoop.

Een belangrijk extra voordeel voor U is de mogelijkheid tot productregistratie.

Na het registreren van Uw product biedt Sweex U een aantal belangrijke maar ook handige voordelen. 
Het grootste voordeel is dat door middel van de online registratie op www.sweex.com/12yearswarranty de garantie 
op het product wordt verlengd met 10 jaar fabrieksgarantie (zie de geldende voorwaarden op deze website). Dit is 
aanvullend op de twee jaar wettelijke garantie welke reeds op het product rust, dus in totaal zal de garantietermijn dan 
12 jaar bedragen. 
Daarnaast zijn er nog andere voordelen:
Zo wordt U desgewenst door ons regelmatig op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in ons assortiment 
middels onze digitale Nieuwsbrief. 
U ontvangt van ons ook indien van toepassing automatisch de laatste drivers en/of firmware van het door u 
aangeschafte product om zo de compatibiliteit en de prestaties te behouden of te verbeteren. 
Tevens kan onze supportdesk U sneller van dienst zijn bij eventuele supportvragen over het product als u het product 
heeft geregistreerd.
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Sweex garantie voorwaarden.

2 Jaar standaard garantie binnen EU

• Op dit Sweex product rust binnen de EU standaard een garantietermijn van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. 
•  Mocht U gedurende de eerste 2 jaar na aankoop een beroep willen doen op deze garantie, dan kunt U zich voor de 

voorwaarden en procedures hiervoor rechtstreeks wenden tot het verkooppunt waar U het product heeft aangeschaft.

10 Jaar verlengde fabrieksgarantie

•  Naast de wettelijk geldende 2 jaar standaard garantie biedt Sweex U echter een verlengde kwaliteitsgarantie aan van 
maar liefst 10 jaar, als uw product is aangeschaft binnen de EU.

•  Ga voor meer informatie, voorwaarden en het registratieformulier naar www.sweex.com/12yearswarranty en 
registreer binnen 30 dagen na aankoop Uw product voor de verlengde garantieperiode van in totaal 12 jaar.

Zaken die zijn uitgesloten van garantie

•  De garantie van Sweex dekt alleen fabricage defecten. Uitgesloten van garantie zijn accessoires zoals batterijen, 
oplaadbare batterijen en eventueel meegeleverde software.

•	  De aansprakelijkheid van Sweex is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product onder garantie.
•	  Beide vormen van garantie (2 jaar standaard garantie en de 10 jaar verlengde fabrieksgarantie) zijn nietig in het 

geval dat het product is geopend, er wijzigingen zijn aangebracht, fysieke schade aan het product is toegebracht en 
bij ander gebruik dan waar het product oorspronkelijk voor bedoeld is. 

Alle merknamen en bijhorende rechten genoemd in deze handleiding zijn en blijven eigendom van de rechtmatige 
eigenaar.  
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