
БЪЛГАРСКИ 

 
 

ИНСТАЛАЦИЯ 

За да предотвратите неизправност и/или повреда на високоговорител или друго 
устройство, винаги намалявайте звука и изключвайте захранването на всички устройства 
преди свързване. 

(A) Свързване на говорителите към субуфера 

За петте комплекта включени кабели: използвайте цветно кодирания RCA жак, за да се 

свържете към съответната RCA букса на гърба на субуфера и високоговорителите, както 

е обяснено по-долу. 

1. Свържете ПД (преден десен) високоговорител към ПД RCA жак на субуфера. 

2. Свържете ПЛ (преден ляв) високоговорител към ПЛ RCA жак на субуфера. 

3. Свържете ДС (десен съраунд) високоговорител към ДС RCA жак на субуфера. 

4. Свържете ЛС (ляв съраунд) високоговорител към ЛС RCA жак на субуфера. 

5. Свържете ЦЕНТРАЛНИЯ говорител към ЦЕНТРАЛНИЯ RCA жак на субуфера. 

 

(B) Свързване на субуфера към външни аудио източници 

За 5,1CH PC звукова карта с 3 x 3,5 мм куплунг: Включете всички кабели с 3,5 мм 
жакове по цветове (зелен, оранжев, черен) към 5,1CH входящи куплунги на субуфера и 
след това ги свържете към звуковата карта на компютъра като използвате 5,1 каналното 
правило.  
За TV/DVD/VCD/Домашна аудио система/Гейм конзола с 2 RCA куплунга 
Пъхнете 3,5 мм стерео жак в 3,5 мм зелена букса “AUX” на гърба на субуфера и след това 
свържете червения/белия RCA жак в двете RCA букси на TV/DVD/VCD/домашна аудио 
система/гейм конзола. 
За PC/MP3/CD или други стерео устройства с 3,5 мм жак: 
Пъхнете 3,5 мм жак в буксата “LINE-IN” на панела на субуфера и пъхнете 3,5 мм жак в 
аудио устройства, които използват стандартна 3,5 мм букса, като настолен компютър, 
лаптоп, CD плеър, MP3 плеър и др. 
 
След като изпълните стъпките A и B по-горе, можете да включите “бутона за захранване” 
на гърба на субуфера и след това изберете входящ източник AUX или 5.1CH. 
 

� Контролна функция на предния панел 
1. STANDBY (Режим на готовност):  Вкл./Изкл. захранването на системата от 

високоговорители 
2. INPUT (Вход): Изберете различен входящ източник от 5,1CH/AUX 
3. VOL+/- (Ниво на звука +/-): Регулиране на нивото на звука на всички високоговорители
4. BASS+/- (Баси +/-): Регулиране на интензивността на басите 
5. HEADPHONE (Слушалки): Приема 3,5 мм стерео мини-жак от слушалка 
6. LINE-IN: Приема 3,5 мм стерео мини-жак от MP3 или други стерео устройства. 

 
� Функции на дистанционното 

1. STANDBY (Режим на готовност): Вкл./Изкл. захранването на системата от 
високоговорители 

2. INPUT (Вход): Изберете различен входящ източник от 5,1CH/AUX 
3. VOL+/- (Ниво на звука +/-): Регулиране на нивото на звука на всички високоговорители 
4. BASS+/- (Баси +/-): Регулиране на интензивността на басите 
5. MUTE (Заглушаване на звука): Временно изключва звука 

 
� Предупреждение 

1. Не свързвайте захранващия кабел в контакта докато не направите всички връзки. 
2. Моля, изключете захранващия кабел ако не възнамерявате да използвате 

устройството за дълго време. 
3. Не излагайте говорителите на капки и пръскане и не поставяйте върху тях 

предмети пълни с вода като вази и др. 


