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� INSTALLIMINE 
Kõlari või mõne muu seadme talitlushäire ja/või kahjustuse vältimiseks keerake alati helitugevus väiksemaks ja 

keerake toide välja kõigil seadmeil enne ühendust. 

 

(A) Ühendades kõlarid sobwooferiga 

Kaasas on viis juhtmekomplekti: kasutage Punane/Must juhet PUNASESSE positiivsesse terminali 

ühendamiseks ja kasutage musta juhet sobwooferi ja kõlarite taga MUSTADES negatiivsetes terminalides nagu 

seletatud eespool. 

1. Ühendage FR kõlar sobwooferi ESIVÄLJUNDIGA (FR). 

2. Ühendage FL kõlar sobwooferi ESIVÄLJUNDIGA (FL). 

3. Ühendage SR kõlar sobwooferi SURROUND-VÄLJUNDIGA (RR). 

4. Ühendage SL kõlar sobwooferi SURROUND-VÄLJUNDIGA (RL). 

5. Ühendage CEN kõlar sobwooferi CEN-VÄLJUNDIGA.. 

(B) Ühendades sobwooferit teiste audioallikatega 
Stereo RCA kaablite kohta: (5.1 Sisendliinid bassikõlaril on sobilikud ühendamiseks 5.1-kanalilise seadme 

väljundliinidega, DVD-mängija või helikaardiga. 
Üks 2 x RCA 3.5mm stereokaabel: 2-kanali sobwooferi SISENDI pistikuid kasutatakse, et ühendada 2-kanaliga 

seade nagu TV, CD, VCD, MP3 või MÄNGUPLEIER (2-kanali sisend 6-kanali väljundi surround- heliefekt) 

Kui olete lõpetanud ja B nimetatud, võite sisse lülitada "Power Switch" tagaküljel subwoofer ja seejärel 

sisendandmete allikas 

MP3-failide dekodeerimisrežiim 

1. Kontrollige, et kõik muusikafailid USB-mäluseadmel oleksid MP3 vormingus. 

2. Ühendage USB-mäluseade või SD- või MicroSD-kaart õigesse pesasse ja oodake, kuni sinine LED-märgutuli 

annab vilkumisega teada failiotsingust. 

3. Kui sinise LED-lambi vilkumine aeglustub, alustab kõlar muusika esitamist. 

4. Kui kõlarisse on üheaegselt ühendatud USB-mälupulk, SD-mälukaart ja Micro-SD kaart, siis süsteem loeb ja 

esitab seda seadet, mis ühendati esimesena. Kui soovite kuulata teiselt seadmelt, peate selle kõigepealt 

eemaldama. 
(C) Lülitage seade toitelülitist 

1. Kui olete lõpetanud punktid A ja B, siis vajutage süsteemi käivitamiseks bassikõlari taga asuvat toitelülitit ja 

valige "STANDBY" (ooterežiim).  

2. Valige soovitud sisendseade: DVD, TV/mäng, CD või USB/SD.  

3. Kui kõlar on korraga ühendatud DVD-mängija, teleri ja CD/MP3-mängijaga, siis mängitakse seda seadet, mis 

on valitud sisendseadmeks. Kui sisestate USB-mälupulga, SD- või Micro-SD mälukaadi, siseneb seade DVD-või 

telerirežiimist USB-režiimi. 
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� Esipaneeli juhtfunktsioon 
1. INPUT: Vajutage INPUT, et liikuda režiimide DVD, USB/SD, TV/GAME, CD ja AUX vahel.  

2. : Ajutiselt hääletu. 

3. CHANNEL: Vali erinev hääle kanall (Center / Master / Rear / Woofer / Front) selleks, et suurendada või 

vvähendada heli määra. 
(Vajuta CHANNEL et valida Center / Master / Rear / Woofer / Front eesmiseks/keskmiseks/ümberringi või 

jaotuskõlar, ning seejärel vajuta /  et hääle tugevust eraldi reguleerida). 
4. STANDBY: Lülitab süsteemi ooterežiimi sisse/välja. 

5. -: Helitugevuse vähendamine 

6. : Helitugevuse suurendamine. 

7. : MP3-failide esitusrežiimis vajutage seda nuppu, et liikuda järgmise loo juurde; vajutage ja hoidke 

nuppu all, et järgmiste lugude vahel kiiresti liikuda. 

8. : MP3-režiimis katkestab vajutus käimasoleva loo või lülitab selle mängima. 

9. : MP3-failide esitusrežiimis vajutage seda nuppu, et liikuda eelmise loo juurde; vajutage ja hoidke nuppu 

all, et eelmiste lugude vahel kiiresti liikuda 

 

 

� Kauhjuhtimispuldi funktsioonid                 
1. STANDBY: Lülitab süsteemi ooterežiimi sisse/välja. 

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: vajutage DVD, et liikuda režiimide DVD 

9. CD: vajutage CD, et liikuda režiimide CD 

10. AUX: Vajutage AUX, et liikuda režiimide AUX 

11. USB/SD: Vajutage USB/SD, et liikuda režiimide USB/SD. 

12. TV/GAME: Vajutage TV/GAME, et liikuda režiimide TV/GAME 

13. : MP3-failide esitusrežiimis vajutage seda nuppu, et liikuda eelmise 

loo juurde. 

14. : MP3-failide esitusrežiimis vajutage seda nuppu, et liikuda järgmise 

loo juurde. 

15. : MP3-failide vajutage ja hoidke nuppu all, et eelmiste lugude vahel 
kiiresti liikuda 

16. : MP3-failide vajutage ja hoidke nuppu all, et järgmiste lugude vahel 
kiiresti liikuda. 

17. : MP3-režiimis katkestab vajutus käimasoleva loo või lülitab selle 
mängima. 

18. : Ajutiselt hääletu. 

� Hoiatus 
1. Ärge ühendage pistikut AC pistikupessa enne kui kõik kõlari ühendused on tehtud. 

2. Palun eemaldage AC juhe kui te ei kasuta seda seadet pikka aega. 

3. Olge ettevaatlik, et veega täidetud esemed, nagu vaasid jne. ei oleks asetatud kõlarite peale. See aitab hoida 
vedeliku tilkumist või loksumist kõlaritele. 

4. Kui sedame või puldi nuppe EI VAJUTATA, siis lülitub ekraani LED-valgustus 10 sekundi pärast automaatselt 

välja. 

5. Kui süsteem on ooterežiimis, siis põleb oranž LED-märgutuli ja süsteem ei tööta. Süsteemi käivitamiseks 
vajutage nuppu STANDBY (ooterežiim) ning oranž LED-märgutuli kustub. 

 


