
ROMÂNĂ 

 
 

INSTALARE 
Pentru a preveni funcţionarea defectuoasă şi/sau avarierea boxei sau a altor dispozitive, daţi 
întotdeauna volumul încet şi porniţi alimentarea tuturor dispozitivelor înainte de a face vreo 
conexiune. 
 

(A) Conectarea boxelor la subwoofer 
Pentru cele cinci seturi de fire incluse: folosiţi fişa RCA codată prin culori, pentru a conecta 

mufa RCA corespunzătoare la spatele subwoofer-ului şi la boxe, după cum se explică în 

continuare. 

1. Conectaţi boxa FR la mufa RCA FR de pe subwoofer. 

2. Conectaţi boxa FL la mufa RCA FL de pe subwoofer. 

3. Conectaţi boxa SR la mufa RCA SR de pe subwoofer. 

4. Conectaţi boxa SL la mufa RCA SL de pe subwoofer. 

5. Conectaţi boxa CEN la mufa RCA CEN de pe subwoofer. 

 

(B) Conectarea subwoofer-ului la surse audio externe 
Pentru o placă de sunet cu 5.1 canale şi mufă de 3 x 3.5 mm: introduceţi cablul de 3.5 
mm-la-3.5 mm, în funcţie de culori (verde, portocaliu, negru) la mufa de intrare a celor 5.1 
canale de pe subwoofer şi, apoi, conectaţi-le la placa de sunet a PC-ului, folosind regula celor 
5.1 canale.  
Pentru TV/DVD/VCD/sistem home audio/consolă de joc cu 2 mufe RCA 
Introduceţi mufa stereo de 3.5 mm in intrarea “AUX” de 3.5 mm din spatele subwoofer-ului şi, 
apoi, conectaţi mufele RCA roşie/albă la cele două intrări RCA ale TV/DVD/VCD/sistemelor 
home audio/consolelor de joc. 
Pentru PC/MP3/CD sau alte dispozitive stereo cu mufă de 3.5mm: 
Introduceţi fişa de 3.5 mm în mufa “LINE-IN” de pe panoul subwoofer-ului şi introduceţi fişa de 
3.5 mm în dispozitivele audio ce folosesc o intrare standard de 3.5 mm, cum ar fi computerele, 
notebook-urile, CD playerele, MP3 playerele, etc. 
 
După ce terminaţi punctele A şi B de mai sus, puteţi apăsa comutatorul de alimentare din 
spatele subwoofer-ului şi, apoi, selectaţi sursa de intrare AUX sau 5.1 CH. 
 

� Funcţiile butoanelor de pe panoul frontal 
1. STANDBY (ÎN AŞTEPTARE): Porneşte / opreşte alimentarea sistemului de boxe 
2. INPUT (INTRARE): Selectează surse diferite de intrare dintre 5.1CH/AUX 
3. VOL (VOLUM)+/-: Ajustează volumul general al boxelor 
4. BASS (BAS)+/-: Ajustează intensitatea basului 
5. HEADPHONE (CĂŞTI): Acceptă o mini-mufă stereo de 3.5 mm de la căşti 
6. LINE-IN: Acceptă o mini-mufă de 3.5 mm de la un MP3 sau de la alte dispozitive stereo 
 

� Funcţiile butoanelor de pe telecomandă 
1. STANDBY (ÎN AŞTEPTARE): Porneşte / opreşte alimentarea sistemului de boxe 
2. INPUT (INTRARE): Selectează surse diferite de intrare dintre 5.1CH/AUX 
3. VOL (VOLUM)+/-: Ajustează volumul general al boxelor 
4. BASS (BAS)+/-: Ajustează intensitatea basului 
5. MUTE (MUT): Opreşte temporar sunetul 

 
� Avertisment 

1. Nu conectati cablul de alimentare la o iesire AC pana cand nu ati facut toate legaturile.  
2. Va rugam sa indepartati cablul de alimentare AC daca nu folositi acest mecanism 

pentru o perioada mai lunga de timp.  
3. Nu picurati si nu stropiti apa pe boxe si asigurati-va ca nu ati asezat pe ele nici un 

obiect umplut cu lichide, cum ar fi vaze etc.  


