
NEDERLANDS 

 
 

INSTALLATIE 

Verlaag om storingen en/of schade aan de speaker of andere apparaten te voorkomen altijd het 
volume, en schakel alle apparaten uit voor u aansluitingen gaat uitvoeren. 

(A) De speakers aansluiten op de subwoofer  

 

Voor de vijf sets meegeleverde draden: gebruik de kleurgecodeerde RCA plug om aan te 

sluiten op de overeenkomstige RCA jack op de achterzijde van de subwoofer en de speakers 

zoals hieronder aangegeven. 

1. Sluit de FR speaker aan op de FR RCA jack van de subwoofer. 

2. Sluit de FL speaker aan op de FL RCA jack van de subwoofer. 

3. Sluit de SR speaker aan op de SR RCA jack van de subwoofer. 

4. Sluit de SL speaker aan op de SL RCA jack van de subwoofer. 

5. Sluit de CEN speaker aan op de CEN RCAjack van de subwoofer. 

(B) Aansluiten van de subwoofer op externe audiobronnen 

 
Voor een 5.1CH PC geluidskaart met 3 x 3.5mm jack: Sluit de 3.5mm-naar-3.5mm kabel per 
kleur (groen, oranje, zwart) aan op de 5.1CH ingangs-jack van de subwoofer en sluit ze daarna 
aan op de geluidskaart van de pc conform de 5.1 kanaals regel.  
Voor TV/DVD/VCD/Home Audio/Spelconsoles met 2 RCA jacks 
Plug de 3,5mm stereoplug in de 3,5mm aansluiting “AUX” op de achterzijde van de subwoofer 
en sluit de rood/witte RCA-plug aan op de twee RCA-aansluitingen van de TV/DVD/VCD/Home 
Audio/spelconsoles. 
Voor PC/MP3/CD of andere stereo-apparaten met een 3.5mm jack: 
Plug de 3.5mm-plug in de “LINE IN” jack op de achterzijde van het subwooferpaneel en Sluit de 
3,5mm plug aan op de audio-apparaten die gebruik maken van een standaard 3,5mm 
aansluiting, zoals een desktop, een notebook, een CD-speler, een MP3-speler, enz. 
 
Nadat u klaar bent met A en B hierboven, kunt u het apparaat inschakelen met de 
aan/uit-schakelaar aan de achterzijde van de subwoofer en daarna de AUX of 5.1CH inputbron 
selecteren. 
 

� Frontpaneel stuurfunctie: 
1. STANDBY: In- en uitschakelen van het speakersysteem 
2. INPUT: Selecteer een andere ingangsbron uit 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: Het volume regelen van alle speakers 
4. BASS+/-: De intensiteit van de bassen regelen 
5. HEADPHONE: Aansluiting 3,5mm stereo plug van een hoofdtelefoon 
6. LINE-IN: Aansluiting 3,5mm stereo plug van een MP3 of een ander stereo-apparaat 

 
� Functies afstandsbediening 

1. STANDBY: In- en uitschakelen van het speakersysteem 
2. INPUT: Selecteer een andere ingangsbron uit 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: Het volume regelen van alle speakers 
4. BASS+/-: De intensiteit van de bassen regelen 
5. MUTE: Het geluid tijdelijk uitschakelen 

 
Waarschuwing 
1. Sluit het stroomsnoer niet aan op een stopcontact tot alle aansluitingen zijn uitgevoerd. 
2. Trek het stroomsnoer uit het stopcontact indien u het apparaat langere tijd niet gaat 

gebruiken. 
3. Stel de speakers niet bloot aan druppels of spatten, en zorg er voor dat er geen met 

water gevulde voorwerpen zoals een vaas op de speakers worden geplaatst. 
 


