
PORTUGUÊS/BRASIL 
INSTALAÇÃO 
Para prevenir mau funcionamento e/ou danos ao alto-falante ou outros dispositivos, sempre 
diminua o volume e desligue a energia de todos os aparelhos antes de fazer as conexões. 
 
(A) Conectar os alto-falantes para o Subwoofer 
Para os cinco jogos de fios incluídos: use o plugue RCA com código de cores para conectar 
a entrada RCA correspondente na parte de trás do subwoofer e alto-falantes como explicado 
abaixo. 
1. Conecte o alto-falante FR a entrada FR RCA do subwoofer. 
2. Conecte o alto-falante FL a entrada FL RCA do subwoofer. 
3. Conecte o alto-falante SR a entrada SR RCA do subwoofer. 
4. Conecte o alto-falante SL a entrada SL RCA do subwoofer. 
5. Conecte o alto-falante CEN a entrada CEN RCA do subwoofer. 

 
(B) Conectar o Subwoofer em Fontes de Áudio externas 
Para placa de som de PC 5.1CH com entrada 3 x 3.5mm: Inserir o cabo 3.5mm-para-3.5mm 
por cores (verde, laranja, preto) para a tomada de entrada 5.1CH do subwoofer e depois 
conecte-os na placa de som do PC usando a regra de canal 5.1.  
Para console de TV/DVD/VCD/Home Áudio/Game com e entradas RCA  
Insira o plugue 3.5mm estéreo no soquete 3.5mm “AUX” na parte de trás do subwoofer e 
depois conecte o plugue RCA vermelho/branco nos dois soquetes RCA dos consoles de 
TV/DVD/VCD/Home Áudio/Game. 
Para PC/MP3/CD ou outros dispositivos estéreo com uma entrada 3.5mm: 
Insira o plugue 3.5mm na entrada “LINE-IN” no painel do subwoofer e o plugue 3.5mm em 
dispositivos de áudio que usam um soquete standard 3.5mm, tais como desktops, notebooks, 
CD players, MP3 player etc. 
 
Após finalizar A e B acima, você pode ligar a “Power Switch” na parte de trás do subwoofer e 
depois selecionar a fonte de entrada AUX ou 5.1CH. 
 

� Função de Controle do Painel Frontal 
1. STANDBY: Liga/desliga o sistema de alto-falantes 
2. ENTRADA: Selecione fonte diferente de entrada de 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: Ajusta volume de todos os alto-falantes 
4. BASS+/-: Ajusta intensidade de graves 
5. HEADPHONE: Aceita um mini-plugue 3.5mm estéreo de um headphone 
6. LINE-IN: Aceita um mini-plugue 3.5mm estéreo de MP3 ou outros dispositivos estéreo 

 
� Funções do Controle Remoto 

1. STANDBY: Liga/desliga o sistema de alto-falantes 
2. ENTRADA: Selecione fonte diferente de entrada de 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: Ajusta volume de todos os alto-falantes 
4. BASS+/-: Ajusta intensidade de graves 
5. MUTE: Desliga o som temporariamente 

 
� Alerta 

1. Não conecte o plugue de energia numa tomada, enquanto as conexões não 
estiverem feitas. 

2. Favor remover o fio da energia AC se não for usar este aparelho por um longo tempo. 
3. Não exponha os alto-falantes a derramamentos ou respingos e certifique-se de que 

nenhum objeto com líquidos, como vasos, etc., sejam colocado sobre eles. 
 


