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1.1 Requisitos de Instalação
Para garantir uma instalação bem sucedida da estação de áudio USB externa Xonar 
U1, o seu computador terá que responder aos seguintes requisitos:
• PC compatível com IBM e uma porta compatível com USB 1.1 (ou superior) para 

o dispositivo de áudio USB 
• Microsoft® Windows® Vista/XP (3�/64bit)/MCE�005
• CPU Intel® Pentium® 4 1.4GHz ou AMD Athlon 1400 ou superior
• > �56 MB de memória de sistema 
• > de 60 MB de espaço disponível no disco rígido para o pacote de instalação de 

controladores (drivers) 
• Unidade de CD-ROM (ou DVD-ROM) para a instalação do software
•	 Auscultadores	de	alta	qualidade,	altifalantes	analógicos	ou	descodificador	digital	

Dolby	para	apreciar	o	som	de	alta-fidelidade	deste	dispositivo	de	áudio	USB
Antes	de	iniciar	a	instalação	verifique	se	a	caixa	da	sua	estação	de	áudio	USB	
externa ASUS Xonar U1 contém os seguintes itens:
• Estação de áudio USB externa Xonar U1
• CD de suporte (incluindo o utilitário Portable Music Processor™ lite)
• Adaptador óptico S/PDIF TOSLINK *1
• CD demo Dolby 
• Guia de instalação rápida 

1.2 Instalação
Ligue o conector USB a qualquer porta �.0 USB no seu computador portátil ou PC de 
acordo	com	a	figura.
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1.3.1	 Instalar	o	Controlador	da	Estação	de	Áudio	

Depois de instalar a estação de áudio USB externa Xonar U1, terá que instalar 
os seus controladores que permitem à estação de áudio funcionar com o sistema 
operativo Windows.

Se já tiver instalado a estação de áudio USB externa Xonar U1, o assistente de 
descoberta de novos dispositivos poderá aparecer antes, ou durante a instalação dos 
controladores.	Verifique	a	imagem	seguinte.

1.3 Instalação dos Controladores (Drivers) 

Para instalar o controlador deste dispositivo:
1. Clique em Cancel	(Cancelar) na janela Found	New	Hardware	wizard	

(Assistente	de	Novo	Hardware	Detectado).
�. Insira o CD de suporte da ASUS Xonar U1 na sua unidade óptica.
 Se o Autorun (Execução Automática) estiver activo, o ecrã de controladores 

ASUS Xonar irá aparecer automaticamente. Salte para o passo 5.
 Autorun (Execução Automática) não estiver activo no seu computador, execute 

o passo 3.
3. Clique em Meu	computador na sua área de trabalho e clique duas vezes no 

ícone da unidade óptica.
4. Clique duas vezes no ícone setup.exe localizado na unidade óptica.
5. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação. Leia o “ACORDO	DE	

LICENÇA	DE	UTILIZADOR”	no	processo	e	verifique	se	o	entende	e	aceita	
antes de continuar a instalação.

6. Ao concluir a instalação poderá ser solicitado que reinicie o seu computador. 
Pode reiniciar o computador mais tarde se desejar.

A versão e conteúdo do CD de drivers estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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1.4 Introdução ao Hardware 

1

2

3 4

1. Luz Indicadora de estado
 

�. Controlador de Volume 
3. Entrada para Microfone / Porta Line in
4. Auscultadores / porta de saída SPDIF (SPDIF out)

Estado Descrição
Luz	azul	fixa Modo	Hi-fi
Luz azul a piscar Modo de Utilizador
Luz Vermelha Mute (Sem som)



5Guia de instalação rápida do Xonar U1 

2.1	Altifalantes

1.5 Ligar os Altifalantes
Para	altifalantes	analógicos
2	Altifalantes R

R
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Para	altifalantes	digitais	
Saída	SPDIF	(SPDIF	Out)	

Ligue o adaptador óptico TOSLINK no conector combo de saída S/PDIF. Depois, 
depois	conecte	o	S/PDIF	descodificador	na	porta	do	adaptador	óptico	com	um	cabo	
óptico TOSLINK.

Ligar	os	Auscultadores	/	Microfone
R

R
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Ligar	outras	fontes	de	áudio	através	da	entrada	Line-In

Leitor	de	CDs	
(Cd	Player)

Leitor	de	MP3	
(MP3	Player)
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