
POLSKI 

 
 

INSTALACJA 
Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu i/lub uszkodzeniu głośnika albo innych urządzeń, 
należy, przed przystąpieniem do przeprowadzania połączeń, ściszyć głośność i wyłączyć 
zasilanie wszystkich urządzeń. 
(A) Podłączanie głośników do subwoofera 

Dotyczy dołączonych pięciu kompletów przewodów drutowych: należy użyć oznaczonej 
kolorami wtyczki, by podłączyć je do odpowiedniego gniazdka RCA, znajdującego się z tyłu 
subwoofera i głośników jak pokazano poniżej. 
1. Podłączyć PP głośnik do PP gniazda RCA subwoofera. 
2. Podłączyć LP głośnik do LP gniazda RCA subwoofera.  
3. Podłączyć PT głośnik do PT gniazda RCA subwoofera. 
4. Podłączyć LT głośnik do LT gniazda RCA subwoofera. 
5. Podłączyć głośnik CEN do gniazda CEN RCA subwoofera. 
(B) Podłączanie subwoofera do zewnętrznych źródeł sygnału audio 
Dotyczy karty dźwiękowej 5.1 KANAŁOWEJ z gniazdami 3x 3,5 mm: wetknąć kabel 
3,5 mm-3,5 mm zgodnie z oznaczeniami kolorów (zielony, pomarańczowy, czarny) do gniazda 
wejścia 5.1 KANAŁÓW subwoofera, a następnie podłączyć je do karty dźwiękowej PC zgodnie 
z zasadami łączenia 5.1-kanałów.  
Dotyczy telewizorów/DVD/VCD/domowych urządzeń audio/konsoli do gier z 2 gniazdami 
RCA: wetknąć 3,5 mm wtyczkę stereo do 3,5 mm gniazda „AUX” z tyłu subwoofera, a następnie 
podłączyć czerwono-białą wtyczkę RCA do dwóch gniazd RCA 
telewizora/DVD/VCD/domowego urządzenia audio/konsoli do gier. 
Dotyczy PC/MP3/CD lub innych urządzeń stereofonicznych z gniazdem 3,5 mm: 
Wetknąć wtyczkę 3,5 mm do gniazda „LINE-IN” (Wejście liniowe) na panelu subwoofera 
i wetknąć 3,5 mm wtyczkę do urządzeń audio, które wykorzystują standardowe gniazdo 3,5 mm, 
takie jak komputery stacjonarne, notebooki, odtwarzacze CD, odtwarzacze MP3, itd. 
 
Po przeprowadzeniu czynności z punktu A i B powyżej można włączyć przełącznik zasilania, 
znajdujący się z tyłu subwoofera, a następnie wybrać źródło sygnału wejściowego jako AUX 
(urządzenie pomocnicze) lub 5.1CH (5.1-kanałów). 
 

� Funkcje przedniego panelu sterowania 
1. STANDBY (GOTOWOŚĆ): włącza/wyłącza zasilanie systemu głośników 
2. INPUT (WEJŚCIE): można wybrać różne źródła sygnału 5.1CH/AUX 
3. VOL+/- (Głoś +/-): można wyregulować głośność wszystkich głośników 
4. BASS+/- (Tony niskie+/-): regulacja natężenia tonów niskich 
5. HEADPHONE (SŁUCHAWKI): akceptuje 3,5 mm mini wtyczkę stereofoniczną słuchawek 

6. Wejście LINE-IN: akceptuje 3,5 mm mini wtyczkę stereofoniczną MP3 lub innych urządzeń 
stereo 

� Funkcje zdalnego sterowania 
1. STANDBY (GOTOWOŚĆ): włącza/wyłącza zasilanie systemu głośników 
2. INPUT (WEJŚCIE): można wybrać różne źródła sygnału 5.1CH/AUX 
3. VOL+/- (Głoś +/-): można wyregulować głośność wszystkich głośników 
4. BASS+/- (Tony niskie+/-): regulacja natężenia tonów niskich 
5. MUTE (WYCISZENIE): czasowe wyłączenie dźwięku 

 
Ostrzeżenie  
1. Dopóki nie przeprowadzi się wszystkich połączeń, nie należy włączać wtyczki 

zasilania do gniazda wtykowego AC. 
2. Proszę wyciągnąć kabel zasilania AC, jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie będzie 

wykorzystywane. 
3. Nie należy narażać głośników na działanie wilgoci czy zachlapanie i upewnić się, że 

nie umieszcza się na głośnikach żadnych przedmiotów wypełnionych cieczami, takich 
jak wazony itp. 
 


