
SLOVENČINA 

 
 

INŠTALÁCIA 
Aby ste predišli poruche alebo poškodeniu reproduktora alebo iných zariadení, vždy pred 
zapojením stíšte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia. 
 

(A) Pripájania reproduktorov k subwooferu 
Pre 5 súprav drôtov: použite farebne označený RCA konektor na pripojenie do príslušného 

RCA konektora na zadnej strane subwoofera a reproduktorov podľa pokynov uvedených nižšie. 

1. FR speaker zapojte do RCA kontektora FR na subwooferi. 

2. FL speaker zapojte do RCA kontektora FL na subwooferi. 

3. SR speaker zapojte do RCA kontektora SR na subwooferi. 

4. SL speaker zapojte do RCA kontektora SL na subwooferi. 

5.  CEN speaker zapojte do RCA konektora CEN na subwooferi. 

 

(B) Pripájanie subwoofera k externým audio zdrojom 
Pre zvukovú kartu 5.1CH PC s 3 x 3,5 mm konektorom: Kábel 3,5 mm-to-3,5 mm vložte 
podľa farieb (zelená, oranžová, čierna) do vstupného konektora 5.1CH na subwooferi a zapojte 
ich do zvukovej karty PC s poujžitím pravidla kanál 5.1.  
Pre TV/DVD/VCD/domáce audio/hernú konzolu s dvomi RCA konektormi: 
3,5 mm stereo konektor kábla zapojte do 3,5 mm otvoru AUX na zadnej strane subwoofera 
a potom pripojte červeno-biely RCA kolík do dvoch RCA otvorov TV/DVD/VCD/domáceho 
audia/hernej konzoly. 
Pre PC/MP3/CD alebo iné stereo zariadenia s 3,5 mm konektorom: 
3,5 mm konektor zapojte do otvoru LINE-IN na paneli subwoofera a 3,5 mm konektor zastrčte 
do audio zariadení so štandarnými 3,5 mm otvormi ako napr. stololvé PC, notebooky, CD 
prehrávače, MP3 prehrávače, atď. 
 
Po vykonaní bodov A a B môžete zapnúť vypínač na zadnej strane subwoofera a potom zvoliť 
vstupný zdroj AUX alebo 5.1CH. 
 

� Ovládacie funkcie na prednom paneli 
1. STANDBY: Zapína/vypína systém reproduktorov. 
2. INPUT: Voľba rôznych vstupných zdrojov z 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: Nastavenie hlasitosti reproduktorov 
4. BASS+/-: Nastavenie intenzity hĺbok 
5. HEADPHONE: Prijíma 3,5 mm stero mini konektor zo slúchadiel. 
6. LINE-IN: Prijíma 3,5 mm stero mini konektor z MP3 alebo iných stereo zariadení 

 
� Funkcie diaľkového ovládania 

1. STANDBY: Zapína/vypína systém reproduktorov. 
2. INPUT: Voľba rôznych vstupných zdrojov z 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: Nastavenie hlasitosti reproduktorov 
4. BASS+/-: Nastavenie intenzity hĺbok 
5. MUTE: Dočasné vypnutie zvuku 
 

� Upozornenie 
1. Sieťovú vidlicu zastrčte do elektrickej zásuvky až po uskutočnení všetkých zapojení. 
2. Ak toto zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte sieťový kábel zo zástrčky. 
3. Na reproduktory nič nerozlievajte a nestriekajte a neklaďte na ne žiadne tekutiny, 

napr. vázy. 
 


