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TELEPÍTÉS 
A hangfal vagy egyéb eszközök meghibásodásának és/vagy sérülésének megelőzése 
érdekében mindig csökkentse a hangerőt, és kapcsoljon ki minden eszközt a csatlakoztatás 
előtt. 
 

(A) A hangfal csatlakoztatása a mélynyomóhoz 
Mellékelt 5 db kábel: használja a színes RCA csatlakozót a mélynyomó és a hangfalak 

hátulján lévő RCA csatlakozóra történő csatlakoztatáshoz az alábbiak szerint. 

1. Csatlakoztassa a jobb első hangfalat a mélynyomó FR RCA csatlakozójához. 

2. Csatlakoztassa a bal első hangfalat a mélynyomó FL RCA csatlakozójához. 

3. Csatlakoztassa a jobb hátsó hangfalat a mélynyomó SR RCA csatlakozójához. 

4. Csatlakoztassa a bal hátsó hangfalat a mélynyomó SL RCA csatlakozójához. 

5. Csatlakoztassa a középső hangfalat a mélynyomó CEN RCA csatlakozójához. 

(B) A mélynyomó csatlakoztatása külső audioforráshoz 
5.1 csatornás PC hangkártya 3 x 3,5 mm-es csatlakozóval: Csatlakoztassa a 
3,5mm->3,5mm-es kábelt színek szerint (zöld, narancs, fekete) a mélynyomó 5.1 csatornás 
bemeneti csatlakozójára, majd csatlakoztassa a kábelt a PC hangkártyájához az 5.1 csatornás 
szabványnak megfelelően.  
TV/DVD/VCD/otthoni audiorendszer/játékkonzol 2 RCA csatlakozóval 
Csatlakoztassa a 3,5 mm-es sztereó csatlakozót a mélynyomó hátulján lévő 3,5 mm-es „AUX” 
bemenetre, majd csatlakoztassa a piros/fehér RCA csatlakozót a TV/DVD/VCD/otthoni 
audiorendszer/játékkonzol két RCA bemenetére. 
PC/MP3/CD vagy egyéb sztereó eszközök 3,5 mm-es csatlakozóval: 
Csatlakoztassa a 3,5 mm-es csatlakozót a mélynyomó „LINE IN“ bemenetére, majd 
csatlakoztassa a 3,5 mm-es csatlakozót az ilyen szabványt használó audioeszközök (asztali 
számítógép, notebook, CD-lejátszó, MP3-lejátszó, stb.) megfelelő bemenetére. 
 
Miután végzett a fenti A és B ponttal, nyomja meg a mélynyomó hátulján lévő főkapcsolót, majd 
válassza ki az AUX vagy az 5.1 csatornás bemeneti forrást. 
 

� Az elülső panel gombjai 
1. STANDBY: A hangfalrendszer be- és kikapcsolása 
2. INPUT: Bemeneti forrás kiválasztása, például 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: A hangfalak hangerejét szabályozza 
4. BASS+/-: A mélyhangzást szabályozza 
5. HEADPHONE: Fejhallgató 3,5 mm-es sztereó mini csatlakozójának fogadása 
6. LINE-IN: Headset vagy mikrofon 3,5 mm-es sztereó mini csatlakozójának fogadása 

 
� Távirányító funkció 

1. STANDBY: A hangfalrendszer be- és kikapcsolása 
2. INPUT: Bemeneti forrás kiválasztása, például 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: A hangfalak hangerejét szabályozza 
4. BASS+/-: A mélyhangzást szabályozza 
5. MUTE: Hang ideiglenes kikapcsolása 

 
� Figyelmezetés 

1. Ne csatlakoztassa a hálózati tápkábelt, amíg a többi kábelt nem csatlakoztatta. 
2. Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból, ha a készüléket hosszabb ideig nem 

használja. 
3. Ne tegye ki a hangfalakat nedvességnek vagy folyadéknak, és semmiképpen ne 

helyezzen rájuk vízzel teli tárgyakat (pl. vázát)! 
 


