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� ИНСТАЛАЦИЯ 
За да предотвратите неизправност и/или повреда на говорител или друго устройство, винаги намалявайте 

звука и изключвайте захранването на всички устройства преди да правите каквито и да е връзки. 

 
(A)Свързване на говорителите към субуфера 
За пет комплекта включени кабели: Използвайте Червен/черен кабел за свързване към ЧЕРВЕНИТЕ 

положителни терминали и използвайте черния кабел за свързване към ЧЕРНИТЕ отрицателни терминали 

на гърба на субуфера и говорителите както е посочено по-долу. 

1. Свържете ПРЕДНИЯ ДЕСЕН говорител към ПРЕДНИЯ ИЗХОД (FR) на субуфера. 

2. Свържете ПРЕДНИЯ ЛЯВ говорител към ПРЕДНИЯ ИЗХОД (FL) на субуфера. 

3. Свържете ДЕСНИЯ СЪРАУНД говорител към СЪРАУНД ИЗХОД (RR) на субуфера. 

4. Свържете ЛЕВИЯ СЪРАУНД говорител към СЪРАУНД ИЗХОД (RL) на субуфера. 

5. Свържете ЦЕНТРАЛНИЯ говорител към ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗХОД на субуфера. 

 

 (B)Свързване на субуфера към други аудио източници 
За стерео RCA включени кабели: Жаковете (5.1) INPUT на субуфера се използват за свързване на 

5.1-канално устройство с преден, съраунд, централен и субуфер изходи, както и DVD плейъри звукова 

карта. 

Един 2 х RCA до 3,5 мм стерео кабел: Жаковете 2-CH INPUT на субуфера се използват за свързване на 

2-канално устройство като телевизор, CD, VCD, MP3 или GAME плейър (2-канален вход с 6-канален 

изходен съраунд звуков ефект) 

 

Режим на МР3 декодиране (Figure 1) 

1.Уверете се, че музикалните файлове на USB устройството за съхранение са във формат MP3. 

2. Поставете USB картата с памет, SD или Micro SD в правилното гнездо, след което изчакайте синият 

LED-индикатор да започне да мига бързо, докато търси файловете в устройството. 

3. Когато синият индикатор започне да мига бавно, високоговорителят е готов да възпроизвежда музика. 

4. Ако USB флашка, SD и Micro SD едновременно са поставени във високоговорителя, системата ще чете и 

ще възпроизведе музика от устройството, която е било поставено първо. Ако не искате да слушате от 

това устройство, трябва да го извадите, така че да може да се възпроизвежда музика от другото 

устройство. 

 

(C) Вкл/Изкл. бутона 
1.Когато приключите с A и B, включете "Power Switch" (Превключване на захранването) на гърба на 

субуфера, след  което натиснете "STANDBY" (РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ), за да стартирате системата.  

2.Изберете входния източник, като DVD, телевизор/игра, CD или USB/SD. 

3.Ако високоговорителят е свързан към DVD плейър, телевизор и CD/MP3 плейър едновременно, 

системата ще възпроизвежда музика от избраното INPUT устройство. Системата ще влезе в USB режим, 

когато поставите USB флашка , SD или Micro SD, независимо дали тя е първоначално е била в режим DVD 

или телевизия. 
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� Контролна функция на предния панел 
1. INPUT: натиснете INPUT, за да превключите в режим за DVD, USB/SD, /TV/GAME, CD, AUX.  

2. : Временно заглушава звука. 

3. CHANNEL: Изберете различен звуков канал (Center / Master / Rear / Woofer / Front) за увеличаване или 

намаляване на нивото на звука. 

(Натиснете CHANNEL, за да изберете Center / Master / Rear / Woofer / Front за преден/централен/ 

съраунд и субуфер и след това натиснете / , за да настроите нивото на звука). 

4. STANDBY: Вкл./изкл. режима на готовност на системата. 

5. -: Намаляване на нивото на звука. 

6. : Увеличаване на нивото на звука. 

7. : В режим MP3, натиснете, за да прескочите към следваща песен; задръжте и натиснете надолу 

бутона за бързо превъртане през следващите песни. 

8. : В режим MP3, натиснете за възпроизвеждане или пауза.. 

9. : В режим MP3, натиснете, за да прескочите към предишна песен; задръжте и натиснете надолу 

бутона за бързо превъртане през предишните песни. 

 

 

� Funkce dálkového ovládání                  
1. STANDBY: Вкл./изкл. режима на готовност на системата. 

2. DISPLAY (ДИСПЛЕЙ): Натиснете, за да включите LCD монитора 

3. MASTER (ОСНОВНО УПРАВЛЕНИЕ): Натиснете +/-, за да регулирате 

силата на звука на всички високоговорители 

4. WOOFER (БАСИ): Натиснете +/-, за да регулирате силата на басите на 

отделните високоговорители 

5. CEN (ЦЕНТР.): Натиснете +/-, за да регулирате силата на звука на 

централните високоговорители 

6. FRONT (ПРЕДНИ): Натиснете +/-, за да регулирате силата на звука на 

предните високоговорители 

7. REAR (ЗАДНИ): Натиснете +/-, за да регулирате силата на звука на 

задните високоговорители. 

8. DVD: натиснете DVD, за да превключите в режим за DVD. 

9. CD: натиснете CD, за да превключите в режим за CD. 

10. AUX: натиснете AUX, за да превключите в режим за AUX. 

11. USB/SD: натиснете USB/SD, за да превключите в режим за USB/SD. 

12. TV/GAME: натиснете TV/GAME, за да превключите в режим за TV/GAME. 

13. : В режим MP3, натиснете, за да прескочите към предишна песен. 

14. : В режим MP3, натиснете, за да прескочите към следваща песен. 

15. : В режим MP3, задръжте и натиснете надолу бутона за бързо 

превъртане през предишните песни. 

16. : В режим MP3, натиснете, задръжте и натиснете надолу бутона за 

бързо превъртане през следващите песни. 

17. : В режим MP3, натиснете за възпроизвеждане или пауза.. 

18. : Временно заглушава звука. 

� Предупреждение 
1. Не свързвайте захранващия кабел в контакта докато не направите всички връзки. 

2. Моля, изключете захранващия кабел ако не възнамерявате да използвате устройството за дълго 

време. 

3. Не излагайте говорителите на капки и пръскане и не поставяйте върху тях предмети пълни с вода като 

вази и др. 

4. Ако НЕ натиснете бутона за функции на панела или дистанционното управление, LED индикаторът на 

панела ще се изключи автоматично след 10 секунди. 

5. Когато системата е в режим на готовност, оранжевият LED индикатор ще остане включен и системата 

НЯМА да работи. Натиснете бутона STANDBY (РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ) за стартиране на системата и 

оранжевият LED индикатор ще се изключи. 


