Masalah dan solusi peranti Multimedia
1. Audio
Sound card, speaker, headphone, mic
Tidak keluar suara pada CD audio
CD drive terhunbung dengan sound card, coba periksa hubungan kabel tersebut. Periksa yang
terhubung ke motherboard jika souncardnya on board.
Jika suara tidak keluar sama sekali
Padahal speaker normal dan telah terpasang pada port-nya dengan benar.
Misalnya muncul pesan: “windows media player cannot play the file because there is a problem
with your sound device”
Karena driver sound card belum terinstal, solusinya, instal driver dengan cara sebagai berikut:
Klik kanan my computer> properties>hardware>device manager
Klik kanan sound card (biasanya terdapat tanda tanya atau tanda seru), pilih
properties>driver>update driver
Pada jendela berikutnya, pilih no, not this time>next
Pilih “install from a list or specific location”>next
Pada jendela berikutnya, klik browse, lalu ceri driver sound card yang cocok>next
2. Modem
Modem berisik
Saat proses koneksi dengan internet, modem biasanya mengeluarkan suara yang berisik. Jika
suara ini tidak diinginkan, anda dapat mematikannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut.
1. Klik start>setting>control panel
2. Klik ganda phone and modem options. Pilih modem anda, lalu klik properties
3. Pada tab modem, anda akan menemukan slider untuk mengatur volume suara dari speaker
modem.
Koneksi sering terputus
Kondisi saluran operator telepon kurang bagus atau port serial hardware anda tidak mampu
menangani keluar masuknya aliran data, atau keduanya.
Cara menanganinya:
1. Masuk ke control panel. Klik ganda modems
2. Pada tab general, anda dapat mengubah setting kecepatan maksimum modem. Pilih
kecepatan tertinggi, lalu klik ok.

Perangkat multimedia lainnya
1. Joystik

2. Tidak tampil di layar multimedia proyektor
Periksa sambungan kabel VGA dari komputer ke multimedia proyektor
Cek dibelakang proyektor apakah posisi kabel benar pada computer in
Periksa dengan tekan fn+F5 untuk komputer tertentu mungkin fn+F4 atau fn+F?
Mungkin kabel atau konektor VGA ada yang rusak
Klik kanan pada desk top, pilih personalize>display setting>setting resolusi yang lebih
rendah>ok atau yes
Pilih menu source pada multimedia proyektor>pilih d-sub/comp-in
Pilih duplicated display (mirror) pada komputer anda

