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ІНСТАЛЯЦІЯ 

Щоб уникнути несправностей або/та поломки гучномовців або інших приладів, завжди вимикайте гучність 

та живлення всіх приладів перед тим як робити будь-які підключення. 

 
(A) Підключення гучномовців до сабвуфера (динаміка низької частоти) 

Стосується п’яти комплектів наданих проводів: з’єднайте Червоний/Чорний провід з позитивним гніздом 

червоного кольору та чорний провід з негативним гніздом чорного кольору котрі знаходяться на задніх 

панелях сабвуфера та гучномовців так як показано на схемі. 

1. З’єднайте передній правий гучномовець з пружинним розніманням на сабвуфері OUTPUT-FRONT (FR) 

вихід на передній правий гучномовець. 

2. З’єднайте передній лівий гучномовець з пружинним розніманням на сабвуфері OUTPUT-FRONT (FL) 

вихід на передній лівий гучномовець. 

3. З’єднайте правий гучномовець оточення звуку з пружинним розніманням на сабвуфері 

OUTPUT-SURROUND (RR) вихід на правий гучномовець оточення звуку. 

4. З’єднайте лівий гучномовець оточення звуку з пружинним розніманням на сабвуфері 

OUTPUT-SURROUND (RL) вихід на лівий гучномовець оточення звуку. 

5. З’єднайте центральний гучномовець з пружинним розніманням на сабвуфері OUTPUT-CEN 

 (B)Підключення сабвуфера до інших джерел звуку 

Для стерео RCA кабелі містяться: (5.1) ВХІД  роз`єми на сабвуфері повинні використовуватися для 

з`єднання 5.1-канального пристрою з переднім, окружним, центральним та сабвуфера виходами на DVD 

плеєрі та звуковій платі.  

Один 2 x RCA 3.5мм стерео кабель: Двоканальне вхідне рознімання 2-CH INPUT типу jack на сабвуфері 

використовується для з’єднання 2- канальних пристроїв, таких як телевізор, CD, VCD, MP3 або GAME 

програвачів (2-канальний вхід з 6-канальним виходом для ефекту оточення звуку). 

Після завершення і B вище, ви можете включити "Power Switch" на задній панелі сабвуфера, а потім 

виберіть джерела вхідного сигналу. 

Режим декодування MP3  

1. Переконайтесь, що музичні файли на USB накопичувачі мають формат MP3. 

2. Вставте USB накопичувач у роз'єм USB ③ та зачекайте поки синій індикатор LED почне швидко блимати 

під час пошуку файлів у пристрої. 

3. Коли синій LED індикатор почне блимати повільно, колонка почне відтворення музики. 

4. Вставте карту пам'яті USB, SD або Micro SD у відповідний роз'єм ③, потім зачекайте поки синій індикатор 

LED почне швидко блимати під час пошуку файлів у пристрої. 

(C) Вимикач живлення увімк 

1. По завершенні А і В, включіть "Вимикач живлення" (Power Switch) на задній панелі сабвуфера, а потім 

натисніть кнопку режиму очікування "STANDBY" для запуску системи.  
2. Виберіть джерело вхідного сигналу, як наприклад, DVD, TV / Game, CD або USB / SD. 

3. Якщо динамік одночасно підключений до DVD плеєру, телевізору та CD/MP3, система буде відтворювати 

музику з обраного пристрою ВВОДУ. Система перейде до USB режиму, як тільки ви підключите карту 

пам'яті USB, SD або Micro SD, незалежно від того, чи була вона перед цим у DVD або ТБ режимі. 
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� Функції Керування на Фронтальній Панелі 

1. INPUT: натисніть кнопку ВХІД для перемикання між режимами DVD, USB/SD, /TV/GAME, CD, AUX. 

2. : Тимчасове вимкнення звуку. 

3. CHANNEL: Оберіть інший звуковий канал (Center / Master / Rear / Woofer / Front) щоб збільшити або 

зменшити рівень гучності. 

(Натисніть CHANNEL щоб обрати Center / Master / Rear / Woofer / Front для фронтального/центрального/ 

surround та сабвуфера, потім натискуйте / щоб окремо відрегулювати гучність). 

4. STANDBY: Перемикає систему у режим очікування живлення вкл./викл. 

5. -: Зменшення рівня гучності. 

6. : Збільшення рівня гучності. 

7. : У режимі MP3 натисніть на цю кнопку щоб перейти до наступної композиції; натисніть та 

утримуйте кнопку, щоб швидко переміщатись вперед між композиціями 

8. : У режимі MP3 натисніть на цю кнопку для відтворювання або паузи 

9. : У режимі MP3 натисніть на цю кнопку щоб перейти до попередньої композиції; натисніть та 

утримуйте кнопку, щоб швидко переміщатись між попередніми композиціями. 

 

 

� Функції пульту дистанційного керування                  

1. STANDBY: Перемикає систему у режим очікування живлення вкл./викл. 

2. DISPLAY: Press to turn on LCD monitor display 

3. MASTER: Press +/- to adjust all speakers volume 

4. WOOFER: Press +/- to adjust individual woofer speakers volume 

5. CEN: Press +/- to adjust individual Center speakers volume 

6. FRONT: Press +/- to adjust individual Front speakers volume 

7. REAR: Press +/- to adjust individual Center speakers volume 

8. DVD: натисніть кнопку, щоб вибрати режим DVD режим. 

9. CD: натисніть кнопку, щоб вибрати режим CD режим. 

10. AUX: натисніть кнопку, щоб вибрати режим AUX режим. 

11. USB/SD: натисніть кнопку, щоб вибрати режим USB/SD режим. 

12. TV/GAME: натисніть кнопку, щоб вибрати режим TV/GAME режим. 

13. : У режимі MP3 натисніть на цю кнопку щоб перейти до попередньої 

композиції. 

14. : У режимі MP3 натисніть на цю кнопку щоб перейти до наступної 

композиції. 

15. : У режимі MP3 натисніть та утримуйте кнопку, щоб швидко 

переміщатись між попередніми композиціями. 

16. : У режимі MP3 натисніть та утримуйте кнопку, щоб швидко 

переміщатись вперед між композиціями. 

17. : У режимі MP3 натисніть на цю кнопку для відтворювання або паузи. 

18. : Тимчасове вимкнення звуку. 

� Попередження 

1. Не підключайте вилку живлення до розетки AC (змінного струму), доки не здійсните усі з`єднання. 

2. Будь ласка, від`єднайте AC кабель живлення, якщо не користаєтесь пристроєм довгий час. 

3. Не піддавайте динаміки розприскуванню або крапанню на них рідини та переконайтесь, що ніякий 

об`єкт, наповнений рідиною, наприклад, ваза і.т.д., не розташований на них зверху. 

4. Якщо ви не натиснете якусь функціональну кнопку на панелі або пульті дистанційного керування, 

світлодіодна панель автоматично вимикається через 10 секунд. 

5. Коли система перебуває в режимі очікування, помаранчевий світлодіод буде горіти, і система НЕ БУДЕ 

працювати. Натисніть кнопку STANDBY для запуску системи і помаранчевий світлодіод згасне. 

 

 


