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� NAMESTITEV 
Preden poskusite zvočnik ali druge naprave povezati, vedno zmanjšajte glasnost in izklopite vse naprave, da 
preprečite morebitne okvare in/ali poškodbe. 

 
(A) Povezava med zvočniki in nizkotoncem 

Vključenih je pet vrst žic: črno-belo žico priključite na RDEČE pozitivne terminale, črno žico pa na ČRNE 
negativne terminale na hrbtni strani nizkotonca in zvočnikov. 
1. Priključite zvočnik FR (sprednji) na vzmetna priključka OUTPUT-FRONT (R) nizkotonca. 
2. Priključite zvočnik FL (sprednji levi) na vzmetna priključka OUTPUT-FRONT (L) nizkotonca. 
3. Priključite zvočnik SR (prostorski desni) na vzmetna priključka OUTPUT-SURROUND (R) nizkotonca. 
4. Priključite zvočnik SL (prostorski levi) na vzmetna priključka OUTPUT-SURROUND (L) nizkotonca. 
5. Priključite zvočnik CEN (sredinski) na vzmetna priključka OUTPUT-CEN nizkotonca. 

 

(B) Povezava med nizkotoncem in zvočnimi viri 

Vključeni so kabli s priključkom RCA: Vtičnice (5.1) INPUT 1 na nizkotoncu so namenjene povezovanju 
5,1-kanalske naprave s sprednjimi, prostorskimi, sredinskimi in nizkotonskimi zvočnimi viri, kot je na primer 
DVD-predvajalnik. 
 

En stereo kabel z dvema priključkoma RCA na eni strani in enim 3,5-mm priključkom na drugi: Vtičnici 2-CH 

INPUT na nizkotoncu sta namenjeni priključitvi 2-kanalne naprave, kot je televizor ali predvajalnik CD, VCD, MP3 
ali naprava za igranje (2-kanalni vhod s 6-kanalnim izhodom ter prostorskimi zvočnimi učinki) 

 

Način dekodiranja MP3 

1. Glasbene datoteke v pomnilniški napravi USB morajo biti v zapisu MP3. 
2. Vstavite pomnilniško napravo USB v režo USB ③ in počakajte, da začne modra lučka hitro utripati, kar pomeni, 

da poteka iskanje datotek v napravi. 
3. Ko modra lučka utripa počasi, bo zvočnik začel s predvajanjem glasbe. 
4. Vstavite pomnilniški ključ USB, kartico SD ali mikro SD v pravilni vhod ③, nato počakajte, da začne modra LED 

lučka hitro utripati, medtem ko išče datoteke v napravi. 
 

(C) Vklopite sistem 

1. Ko končate A in B, vklopite »vklopno-izklopno stikalo« na hrbtni strani nizkotonca, nato pa pritisnite 
»STANDBY« (pripravljenost) za zagon sistema.  

2. Izberite vhodni vir kot DVD, TV/Igra, CD ali USB/SD.  
3. Če je zvočnik hkrati povezan z DVD predvajalnikom, TV-jem ali CD/MP3 predvajalnikom, bo sistem predvajal 

glasbo z izbrane VHODNE naprave. Sistem bo vstopil v način USB, ko vstavite USB pomnilniški ključ, SD ali 
mikro SD, ne glede na to, ali je bil prvotno v načinu DVD ali TV. 
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� Upravljanje na sprednji plošči    
1. INPUT: Pritisnite INPUT za preklop načina v DVD, USB/SD, TV/GAME, CD, AUX. 

2. : Začasno izklopi zvok. 

3. CHANNEL: Izbere drug zvočni kanal (Center / Master / Rear / Woofer / Front)) za povečanje ali zmanjšanje 
glasnosti.  
(Pritisnite CHANNEL in izberite Center / Master / Rear / Woofer / Front), nato pa pritisnite VOL- ali VOL+, da 
prilagodite glasnost posameznega zvočnika. 

4. STANDBY: Vključi/izključi napajanje sistema zvočnikov. 
5. -: Zmanjšati obseg glavnih govornikov, sprednji zvočniki, zvočnik, center zvočnik in subwoofer. 
6. : Povečanje obsega glavne zvočnike, sprednji zvočniki, zvočnika, center zvočnik in globokotonci. 
7. : V načinu MP3 pritisnite, da skočite na naslednjo skladbo; držite gumb pritisnjen za hitro previjanje 

skladb naprej. 
8. : V načinu MP3 pritisnite za predvajanje ali premor. 
9. : V načinu MP3 pritisnite, da skočite na prejšnjo skladbo; držite gumb pritisnjen za hitro previjanje 

prejšnjih skladb. 

 

� Funkcija daljinskega upravljanja                
1. STANDBY: Vključi/izključi napajanje sistema zvočnikov. 
1. DISPLAY: Pritisnite za vklop LCD monitorja. 
2. MASTER: Pritisnite +/- za prilagoditev glasnosti v vseh zvočnikih. 
3. WOOFER: Pritisnite +/- za prilagoditev glasnosti posameznega 

nizkotonskega zvočnika. 
4. CEN: Pritisnite +/- za prilagoditev glasnosti posameznega središčnega 

zvočnika. 
5. FRONT: Pritisnite +/- za prilagoditev glasnosti posameznega sprednjega 

zvočnika. 
6. REAR: Pritisnite +/- za prilagoditev glasnosti posameznega središčnega 

zvočnika. 
2. DVD: Pritisnite DVD za preklop načina v DVD.  
3. CD: Pritisnite CD za preklop načina v CD. 
4. AUX: Pritisnite AUX za preklop načina v AUX. 
5. USB/SD: Pritisnite USB/SD za preklop načina v USB/SD. 
6. TV/GAME: Pritisnite TV/GAME za preklop načina v TV/GAME. 

7. : V načinu MP3 pritisnite, da skočite na prejšnjo skladbo. 

8. : V načinu MP3 pritisnite, da skočite na naslednjo skladbo. 

9. : V načinu MP3 pritisnite, držite gumb pritisnjen za hitro previjanje 
prejšnjih skladb. 

10. : V načinu MP3 pritisnite, držite gumb pritisnjen za hitro previjanje 
skladb naprej. 

11. : V načinu MP3 pritisnite za predvajanje ali premor. 

12. : Začasno izklopi zvok 

� Opozorilo:  
1. Napajalni kabel vključite v električno vtičnico šele takrat, ko ste priključili vse naprave. 
2. Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite napajalni kabel. 
3. Zvočnike zaščitite pred kapljanjem ali polivanjem in poskrbite, da blizu njih ne bodo stali predmeti, 

napolnjeni s tekočino (vaze ipd.) 
4. Če NE pritisnete funkcijskega gumba na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku, se bo LED lučka na 

nadzorni plošči samodejno izklopila po desetih sekundah. 
5. Kadar je sistem v načinu pripravljenosti, bo oranžna LED lučka ostala osvetljena, sistem pa NE bo deloval. 

Pritisnite gumb STANDBY (pripravljenost) za zagon sistema, oranžna LED lučka pa bo ugasnila. 
 

 


