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INSTALIAVIMAS 
Norint išvengti veikimo sutrikimų, ir (arba) apsaugoti nuo garsiakalbio ar kitų prietaisų apgadinimo, visada, prieš 

atlikdami bet kokius sujungimus, sumažinkite garsą ir išjunkite visus prietaisus.  

 
(A)Connecting the speakers to the Subwoofer 
Penkiuose laidų komplektuose yra: naudokite RAUDONA/JUODA laidus, kad prijungti prie RAUDONŲ teigiamų 

išvesčių, ir juodus laidus, norėdami prijungti prie JUODŲ neigiamų išvesčių, esančių kitoje žemų dažnių 

garsiakalbio pusėje, kaip nurodyta žemiau. 

1. Prijunkite priekinį dešinį (FR) garsiakalbį prie žemų dažnių garsiakalbyje esančios priekinės išvesties (angl. 

OUTPUT-FRONT), pažymėtos (FR). 

2. Prijunkite priekinį kairį (FL) garsiakalbį prie žemų dažnių garsiakalbyje esančios priekinės išvesties (angl. 

OUTPUT-FRONT), pažymėtos (FL). 

3. Prijunkite papildomą dešinį (SR) garsiakalbį prie žemų dažnių garsiakalbyje esančios papildomos išvesties (angl. 

OUTPUT-SURROUND), pažymėtos (RR). 

4. Prijunkite papildomą kairį (SL) garsiakalbį prie žemų dažnių garsiakalbyje esančios papildomos išvesties (angl. 

OUTPUT-SURROUND), pažymėtos (RL). 

5. Prijunkite centrinį (CEN) garsiakalbį prie žemų dažnių garsiakalbyje esančios centrinės išvesties (angl. 

OUTPUT-CEN). 

(B)Garsiakalbių prijungimas prie žemų dažnių garsiakalbio 
Stereo garsui pridedami RCA kabeliai: (5.1) ĮVESTIES lizdai žemų dažnių garsiakalbiui naudojami 5.1 kanalų 

įrenginio su priekine, erdvine, centrine ir žemų dažnių garsiakalbio išvestimi prijungimui prie DVD leistuvo ir 

garso kortos. 

Vienas 2 x RCA, 3.5mm stereo laidas: 2-CH INPUT - žemų dažnių garsiakalbyje esantys perjungikliai yra 

naudojami 2-kanalų prietaisų, tokių kaip televizorius, kompaktinių diskų grotuvas, VCD, MP3 ar žaidimų įrenginių, 

prijungimui (2-kanalų įvestis su 6-kanalų išvesties apsupties garso efektu). 

MP3 iškodavimo režimas (Figure 1) 

1. Įsitikinkite, kad muzikos failai USB įrenginyje įrašyti MP3 formatu. 

2. Prijunkite USB atmintuką, SD arba „Micro SD“ kortelę prie reikiamo lizdo ir laukite, kol mėlynas indikatorius 

greitai mirksės, kol ieškoma įrenginyje esančių failų 

3. Kai mėlynas indikatorius ims mirksėti lėtai, garsiakalbis pradės groti muziką. 

4. Jei USB atmintuką, SD ir „Micro“ SD kortelę įdėsite į garsiakalbį vienu metu, sistema skaitys ir paleis įtaisą, kurį 

įdėjote pirmą. Jei nenorite klausytis to įtaiso, išimkite jį, kad galėtų būti leidžiamas kitas įtaisas. 

 

(C) Įjunkite maitinimą jungikliu 
1. Atlikę A ir B veiksmus pirmiau, galite paleisti sistemą pasukdami žemųjų dažnių garsiakalbio galinėje pusėje 

esantį „maitinimo jungiklį“ ir tada paspausdami „STANDBY“ (budėjimas).  

2. Pasirinkite įvesties šaltinį: DVD, TV / žaidimai, CD arba USB/SD.  

3. Jei garsiakalbis prijungtas prie DVD grotuvo, televizoriaus ir CD / MP3 vienu metu, sistema leis muziką iš 

pasirinkto ĮVESTIES prietaiso. Kai prijungsite USB atmintuką, SD arba „Micro SD“ kortelę, sistemoje įsijungs 

USB režimas, nepaisant to, kad iš pradžių ji veikė DVD arba TV režimu. 
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� Priekinio skydelio valdymo funkcija  
1. INPUT: paspausdami INPUT perjunkite režimą į DVD, USB / SD, TV / GAME, CD, AUX  

2. : laikinai išjungti garsą 

3. CHANNEL: Pasirinkite skirtingą garso kanalą (Center / Master / Rear / Woofer / Front) garsumo lygiui padidinti 

ar sumažinti. 

(Spauskite CHANNEL Center / Master / Rear / Woofer / Front priekiniam/ centriniam/ erdviniam ir žemų tonų 

garsiakalbiui pasirinkti, o tuomet spauskite /  garsumui nureguliuoti). 

4. STANDBY: Ljungia/ išjungia sistemos budėjimo maitinimą. 

5. -: Sumažinti garsumą 

6. : Padidinti garsumą 

7. : MP3 režimu paspausdami pereikite prie kito kūrinio; paspaudę ir laikydami greitai slinkite į priekį 

tolesniais kūriniais.. 

8. : MP3 režimu paspausdami leiskite arba pristabdykite kūrinį. 

9. : MP3 režimu paspausdami pereikite prie pirmesnio kūrinio; paspaudę ir laikydami greitai slinkite 

pirmesniais kūriniais. 

 

 

� Nuotolinio valdymo funkcijos                
1. STANDBY: Ljungia/ išjungia sistemos budėjimo maitinimą. 

2. DISPLAY: paspausdami įjunkite skystųjų kristalų ekraną 

3. MASTER: spausdami +/- reguliuokite visų garsiakalbių garsumą 

4. WOOFER: spausdami +/- reguliuokite konkretaus žemųjų tonų 

garsiakalbio garsumą 

5. CEN: spausdami +/- reguliuokite konkretaus centrinio garsiakalbio 

garsumą 

6. FRONT: spausdami +/- reguliuokite konkretaus priekinio garsiakalbio 

garsumą 

7. REAR: spausdami +/- reguliuokite konkretaus centrinio garsiakalbio 

garsumą 

8. DVD: Paspausdami DVD perjunkite režimą į DVD 

9. CD: Paspausdami CD perjunkite režimą į CD 

10. AUX: Paspausdami AUX perjunkite režimą į AUX 

11. USB/SD: Paspausdami USB/SD perjunkite režimą į USB/SD. 

12. TV/GAME: Paspausdami TV/GAME perjunkite režimą į TV/GAME 

13. : MP3 režimu paspausdami pereikite prie pirmesnio kūrinio. 

14. : MP3 režimu paspausdami pereikite prie kito kūrinio. 

15. : MP3 režimu paspaudę ir laikydami greitai slinkite pirmesniais 

kūriniais. 

16. : MP3 režimu paspaudę ir laikydami greitai slinkite į priekį tolesniais 

kūriniais.. 

17. : MP3 režimu paspausdami leiskite arba pristabdykite kūrinį. 

18. : laikinai išjungti garsą 

� ĮSPĖJIMAS 

1. Neprijunkite maitinimo kištuko į AC kištukinį lizdą kol neatliksite visų sujungimų. 

2. Prašome išimti AC maitinimo laidą jeigu jūs nenaudojate šio prietaiso ilgą laiko tarpą. 

3. Neleiskite ant garsiakalbių lašėti ar užtikšti vandeniui ir įsitikinkite, kad jokie objektai su vandeniu tokie kaip, 

vazos ir t.t., nebūtų pastatomos šalia jų. 

4. Jei NEPASPAUSITE funkcinio mygtuko skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte, skydelio lemputė 

automatiškai užges po 10 sekundžių. 

5. Kai sistema veikia budėjimo režimu, oranžinė lemputė lieka švytėti, o sistema NEVEIKIA. Paspausdami 

mygtuką STANDBY (budėjimas) įjunkite sistemą, oranžinė lemputė užges. 

 

 


