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� INSTALACE 
Selhání nebo poškození reproduktorů nebo jiného zařízení předejdete, pokud před každým připojením snížíte 
hlasitost a vypnete hlavní vypínač. 

 
(A)Připojení reproduktorů k subwooferu 

Pro dodaných pět sad vodičů: pomocí černobílého vodiče připojte Červená/Černá kladné výstupy a připojte 
černý vodič k ČERNÝM záporným výstupům na zadní straně subwooferu a reproduktorů (pokyny viz níže). 

1. Připojte reproduktor FR do zásuvky označené OUTPUT-FRONT (VÝSTUP-PŘEDNÍ) (FR) na subwooferu. 

2. Připojte reproduktor FL do zásuvky OUTPUT-FRONT (VÝSTUP-PŘEDNÍ) (FL) na subwooferu. 

3. Připojte reproduktor SR do zásuvky OUTPUT-SURROUND (VÝSTUP SURROUND) (RR) na subwooferu. 

4. Připojte reproduktor SL do zásuvky OUTPUT-SURROUND (VÝSTUP SURROUND) (RL) na subwooferu. 

5. Připojte reproduktor CEN do zásuvky OUTPUT-CEN (Výstup-CEN) na subwooferu. 

(B)Připojení subwooferu k dalším zvukovým zdrojůmb 

Pro dodané stereofonní kabely RCA: Zdířky (5.1) INPUT na subwooferu slouží k připojení 5.1kanálového zařízení 
s předními, prostorovými, středovými a subwooferovými výstupy k přehrávači DVD a zvukové kartě. 
 
Zásuvky 2-CH INPUT na subwooferu se používají pro připojení 2kanálového zařízení, jako je TV, CD, VCD nebo 
magnetofon (2kanálový vstup s 6kanálovým výstupem surround). 
 

Režim dekódování MP3 

1. Ujistěte se, že hudební soubory na USB paměti jsou ve formátu MP3. 

2. Vložte paměť USB, SD či mikro SD do správného otvoru, pak vyčkejte, až začne rychle blikat modrá kontrolka 

během prohledávání složek v zařízení 

3. Když modrá kontrolka bliká pomalu, reproduktor začne přehrávat hudbu. 

4. Jestliže máte do reproduktoru najednou vloženu paměť USB, SD a Micro SD, systém načte a bude přehrávat 

zařízení, které bylo vloženo první. Jestliže dané zařízení nechcete poslouchat, musíte ho odstranit, aby mohlo 

hrát jiné zařízení. 

 

(C) Zapnout spínač na zadní straně subwooferu 

1. Když ukončíte A a B, zapněte spínač na zadní straně subwooferu a stiskněte tlačítko STANDBY ke spuštění 

systému.  

2. Zvolte vstupní zdroj jako DVD, TV/Hry, CD nebo USB/SD.  

3. Jestliže je reproduktor připojen najednou k přehrávači DVD, TV a CD/MP3, systém bude přehrávat hudbu z 

vybraného VSTUPNÍHO zařízení. Systém vstoupí do režimu USB, když vložíte paměť USB, SD či Micro SD bez 

ohledu na to, zda byl původně v režimu DVD či TV. 
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� Kontrolní funkce na předním panelu 
1. INPUT: stiskněte INPUT k přepnutí režimů na DVD, USB/SD, /TV/GAME, CD, AUX.  

2. : Dočasně vypne zvuk 

3. CHANNEL: Vyberte různé zvukové kanály (Hlavní / Přední / Surround / Centrum / Subwoofer) ke zvýšení či 
snížení hlasitosti. (Stiskněte CHANNEL k volbě FA/CE/SA/SU pro přední/prostřední/surround a subwoofer, pak 
stiskněte /  k úpravě individuální hlasitosti). 

4. STANDBY: Press to turn on/off the speaker system. 
5. -: Snížit hlasitost 
6. : Zvýšit hlasitost 
7. : Stiskněte v režimu MP3 pro přechod na předchozí skladu, při držení dojde k rychlému posunu 

předchozími skladbami. 
8. : V režimu MP3 stiskněte k přehrávání či pozastavení.. 
9. : Stiskněte v režimu MP3 pro přechod na předchozí skladu, při držení dojde k rychlému posunu 

předchozími skladbami. 

 

� Funkce dálkového ovládání                 
1. STANDBY: Turns the speaker system on/off the standby mode. 
2. DISPLEJ: Stiskněte k zapnutí LCD monitoru 
3. HLAVNÍ: Stiskněte +/- k úpravě hlasitosti ve všech reproduktorech 
4. WOOFER: Stiskněte +/- k úpravě hlasitosti jednotlivých reproduktorů 
5. CEN: Stiskněte +/- k úpravě hlasitosti prostředního reproduktoru 
6. PŘEDNÍ: Stiskněte +/- k úpravě hlasitosti předního reproduktoru 
7. ZADNÍ: Stiskněte +/- k úpravě hlasitosti jednotlivého prostředního 

reproduktoru 
8. DVD: Stiskněte DVD k přepnutí režimů na DVD 
9. CD: Stiskněte CD k přepnutí režimů na CD 
10. AUX: Stiskněte AUX k přepnutí režimů na AUX 
11. USB/SD: Stiskněte USB/SD k přepnutí režimů na USB/SD 
12. TV/GAME: Stiskněte TV/GAME k přepnutí režimů na USB/SD 

13. : Stiskněte v režimu MP3 pro přechod na předchozí skladu. 

14. : Stiskněte v režimu MP3 pro přechod na předchozí skladu. 

15. : Stiskněte v režimu MP3 pro při držení dojde k rychlému posunu 
předchozími skladbami. 

16. : Stiskněte v režimu MP3 pro při držení dojde k rychlému posunu 
předchozími skladbami. 

17. : V režimu MP3 stiskněte k přehrávání či pozastavení. 

18. : Dočasně vypne zvuk 

� Varování:  
1. Napájecí kabel nezapojujte, dokud není provedeno celkové propojení všemi potřebnými kabely. 

2. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky. 

3. Reproduktory nevystavujte vlhkosti, ani kapající vodě a ujistěte se, že na nich nejsou umístěny žádné předměty 

s tekutinou, jako např. vázy. 

4. Jestliže NESTISKNETE tlačítko funkce na panelu či dálkovém ovladači, kontrolka na panelu se automaticky 

vypne po 10 sekundách. 

5. Když je systém v pohotovostním režimu, oranžová kontrolka zůstane svítit a systém NEBUDE fungovat. Ke 

spuštění systému stiskněte tlačítko STANDBY a oranžová kontrolka zhasne. 

 


