
SLOVENSKO 

 
 

NAMESTITEV 
Preden poskusite zvočnik ali druge naprave povezati, vedno zmanjšajte glasnost in izklopite 
vse naprave, da preprečite morebitne okvare in/ali poškodbe. 
 

(A) Povezava med zvočniki in nizkotoncem  
Vključenih je pet vrst žic: uporabite barvni priključek RCA za povezavo z ustreznim vhodom 
RCA na hrbtni strani nizkotonca in zvočnikov, kot je pojasnjeno spodaj. 

1. Priključite zvočnik FR v vhod FR RCA nizkotonca. 

2. Priključite zvočnik FL v vhod FL RCA nizkotonca. 

3. Priključite zvočnik SR v vhod SR RCA nizkotonca. 

4. Priključite zvočnik SL v vhod SL RCA nizkotonca. 

5. Priključite zvočnik CEN v vhod CEN RCA nizkotonca. 

 

(B) Povezava med nizkotoncem in zunanjimi zvočnimi viri 
Za 5,1CH PC zvočno kartico s 3 x 3,5mm vhodom: Vstavite 3,5mm v 3,5mm kabel po barvah 
(zelena, oranžna, črna) v vhod 5,1CH nizkotonca in jih nato povežite z zvočno kartico 
računalnika po pravilu kanala 5,1.  

Za TV/DVD/VCD/domači glasbeni sistem/igralno konzolo z dvema vhodoma RCA 
Vstavite 3,5mm stereo vtič v 3,5mm »AUX« vtičnico na zadnji strani nizkotonca in nato povežite 
rdeči/beli vtič RCA z dvema vtičnicama RCA TV/DVD/VCD/domačega glasbenega 
sistema/igralne konzole. 
Za računalnik, predvajalnik MP3 ali CD oziroma druge stereo naprave s 3,5mm vhodom: 
Vstavite 3,5mm vtič v vhod »LINE-IN« (linijski vhod) na plošči nizkotonca in vstavite 3,5mm vtič 
v zvočne naprave, ki uporabljajo standardno 3,5mm vtičnico, kot so namizni računalniki, 
notesniki, CD predvajalniki, MP3 predvajalniki itd. 
 

Ko zaključite postopka A in B, pritisnite stikalo za vklop na hrbtni strani nizkotonca in izberite 
vhodni vir AUX ali 5,1CH. 
 

� Upravljanje na sprednji plošči    
1. STANDBY (v pripravljenosti): vključi/izključi napajanje sistema zvočnikov 
2. INPUT (vhod): izberite drugi vhodni vir iz 5,1CH/AUX 

3. VOL+/-: prilagodi glasnost vseh zvočnikov 
4. BASS+/- (bas +/-): prilagodi intenzivnost basov 

5. HEADPHONE (slušalka): omogoča priklop 3,5-milimetrskega stereo mini priključka kabla 
za slušalke.    

6. LINE-IN (linijski vhod): omogoča priklop 3,5-milimetrskega stereo mini priključka kabla za 
MP3 ali druge stereo naprave. 
 

� Funkcija daljinskega upravljanja    
1. STANDBY (v pripravljenosti): vključi/izključi napajanje sistema zvočnikov 
2. INPUT (vhod): izberite drugi vhodni vir iz 5,1CH/AUX 

3. VOL+/-: prilagodi glasnost vseh zvočnikov 
4. BASS+/- (bas +/-): prilagodi intenzivnost basov 

5. MUTE (utišaj): začasno izklopi zvok 

 

� Opozorilo:  
1. Napajalni kabel vključite v električno vtičnico šele takrat, ko ste priključili vse naprave. 
2. Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite napajalni kabel. 
3. Zvočnike zaščitite pred kapljanjem ali polivanjem in poskrbite, da blizu njih ne bodo 

stali predmeti, napolnjeni s tekočino (vaze ipd.) 
 


