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� TELEPÍTÉS 
A hangszórók és egyéb eszközök meghibásodásának, illetve sérülésének megakadályozására mindig vegye le a 

hangerőt és kapcsolja ki valamennyi készülék tápfeszültségét bármilyen csatlakoztatás előtt. 

 
� (A) Hangszórók csatlakoztatása a mélysugárzóhoz 

A mellékelt öt db vezeték használata: A Piros/Fekete vezetéket a PIROS pozitív csatlakozókhoz, míg a fekete 

vezetéket a FEKETE negatív csatlakozókhoz csatlakoztassa a mélynyomó és a hangfalak hátsó részén az alábbi 

módon. 
1. Csatlakoztassa az FR (mellső jobb) hangszórót a mélysugárzó OUTPUT-FRONT (R) mellső jobb kimeneti rúgós 

csatlakozó csonkjához! 

2. Csatlakoztassa az FL (mellső bal) hangszórót a mélysugárzó OUTPUT-FRONT (L) mellső bal kimeneti rúgós 

csatlakozó csonkjához! 

3. Csatlakoztassa az SR (körkörös jobb) hangszórót a mélysugárzó OUTPUT-SURROUND (R) körkörös jobb 

kimeneti rúgós csatlakozó csonkjához! 

4. Csatlakoztassa az SL (körkörös bal) hangszórót a mélysugárzó OUTPUT-SURROUND (L) körkörös bal kimeneti 

rúgós csatlakozó csonkjához! 

5. Csatlakoztassa az CEN (középső) hangszórót a mélysugárzó OUTPUT-CEN középső kimeneti rúgós csatlakozó 

csonkjához! 

� (B)Mélysugárzó csatlakoztatása más hangforráshoz 
A mellékelt sztereó RCA kábelek használata: A mélynyomó (5.1) INPUT csatlakozóit használja 5.1 csatornás 

eszközök elülső, hátsó, surround, középső és mélynyomó kimeneteinek csatlakoztatásához DVD lejátszóval vagy 

hangkártyával. 

A mélysugárzó AC-3 (5.1) INPUT 2 kapcsolóhüvelye egy 9 tűs DIN kapcsolóhüvelyes kimenettel rendelkező 5.1 

csatornás eszköz, például egy hangkártya, csatlakoztatására szolgál. 

MP3 dekódolási mód 

1. Ellenőrizze, hogy a fájlok az eszközön MP3 formátumban vannak. 

2. Csatlakoztassa az USB-memóriakártyát, illetve az SD vagy Micro SD kártyát a megfelelő csatlakozóba, majd 

várjon, amíg a kék LED villogni kezd, és a rendszer fájlokat keres az eszközön. 

3. Ha a kék LED lassan villog, az eszköz készen áll a zenelejátszásra. 

4. Ha egyszerre több USB pendrive-ot, SD kártyát vagy Micro SD kártyát helyez be az eszközbe, a rendszer a 

behelyezés sorrendjében olvassa be és játssza le a tartalmakat. Ha nem akarja hallani az adott kártya tartalmát, 

akkor távolítsa el azt. 

� (C) Kapcsolja be ki eszközt 
1. Miután végrehajtotta az A és B lépést, nyomja meg a mélynyomó hátulján lévő főkapcsolót, majd nyomja meg 

a STANDBY gombot a rendszer indításához.  

2. Válassza ki a bemeneti forrást: DVD, TV/játékkonzol, CD vagy USB/SD.  

3. Ha a hangfal egyszerre DVD-lejátszóhoz, TV-hez, valamint CD/MP3-lejátszóhoz van csatlakoztatva, akkor a 

rendszer a kiválasztott beviteli eszközről játssza le a zenefájlokat. A rendszer USB módba lép, ha USB 

pendrive-ot, SD kártyát vagy Micro SD kártyát helyez be, függetlenül attól, hogy a rendszer eredetileg DVD 

vagy TV üzemmódban volt-e. 
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� Elülső panel funkciók 
1. INPUT: nyomja meg az INPUT gombot a DVD, USB/SD, /TV/GAME, CD, AUX módba történő váltáshoz. 

2. . : Hang ideiglenes kikapcsolása. 

3. CHANNEL: Másik hangcsatorna (Center / Master / Rear / Woofer / Front) kiválasztása a hangerő növeléséhez 

vagy csökkentéséhez. 

(Nyomja meg a CHANNEL gombot a Center / Master / Rear / Woofer / Front kiválasztásához, majd nyomja meg 

a / gombot a hangerő beállításához). 

4. STANDBY: A hangfalrendszer be- és kikapcsolása 

5. -: Hangerő csökkentése 

6. : Hangerő növelése. 

7. : MP3 módban nyomja meg a következő számra ugráshoz, illetve nyomja meg és tartsa lenyomva a 

gombot a következő számok kiválasztásához 

8. : MP3 módban nyomja meg a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez. 

9. : MP3 módban nyomja meg az előző számra ugráshoz, illetve nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a 

korábbi számok kiválasztásához. 

 

� Távirányító funkció                  
1. STANDBY: A hangfalrendszer be- és kikapcsolása 

2. DISPLAY: Nyomja meg az LCD kijelző bekapcsolásához 

3. MASTER: Nyomja meg a +/- gombot a hangerő beállításához mindegyik 

hangszórón 

4. WOOFER: Nyomja meg a +/- gombot a hangerő beállításához a 

mélynyomón 

5. CEN: Nyomja meg a +/- gombot a hangerő beállításához a középső 

hangszórón 

6. FRONT: Nyomja meg a +/- gombot a hangerő beállításához az elülső 

hangszórón 

7. REAR: Nyomja meg a +/- gombot a hangerő beállításához a középső 

hangszórón 

8. DVD: nyomja meg az DVD gombot a DVD módba történő váltáshoz. 

9. CD: nyomja meg az CDgombot a CD módba történő váltáshoz. 

10. AUX: nyomja meg az AUX gombot a AUX módba történő váltáshoz. 

11. USB/SD: nyomja meg az USB/SD gombot a USB/SD módba történő 

váltáshoz.. 

12. TV/GAME: nyomja meg az TV/GAME gombot a /TV/GAME módba 

történő váltáshoz. 

13. : MP3 módban nyomja meg az előző számra ugráshoz. 

14. : MP3 módban nyomja meg a következő számra ugráshoz 

15. : MP3 módban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a korábbi 

számok kiválasztásához. 

16. : MP3 módban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a 

következő számok kiválasztásához 

17. : MP3 módban nyomja meg a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez. 

18. : Hang ideiglenes kikapcsolása. 

� Figyelmezetés 
1. Ne csatlakoztassa a hálózati tápkábelt, amíg a többi kábelt nem csatlakoztatta. 

2. Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. 

3. Ne tegye ki a hangfalakat nedvességnek vagy folyadéknak, és semmiképpen ne helyezzen rájuk vízzel teli 

tárgyakat (pl. vázát)! 

4. Ha NEM nyomja meg a funkciógombot a panelen vagy a távirányítón, a panel LED kijelzője automatikusan 

kikapcsol 10 másodpercen belül. 

5. Ha a rendszer készenléti módban van, a narancssárga színű LED bekapcsolva marad, viszont a rendszer nem 

fog működni. Nyomja meg a STANDBY gombot a rendszer indításához, ekkor a narancssárga LED kialszik. 


