
TÜRKÇE 

 
 

KURULUM 
Hoparlöre ve diğer cihazlara zarar gelmesini veya herhangi bir hasarı önlemek için, bir bağlantı 
yapmadan önce her zaman ses seviyesini düşürün, tüm cihazları kapatın. 
 

(A) Hoparlörlerin Subwoofer’a bağlanması 
Dahil edilmiş beş tel seti için: Aşağıda açıklandığı şekliyle subwoofer’ın veya hoparlörlerin 

arkasındaki ilgili RCA jakına bağlamak üzere renk kodlu RCA fişini kullanın. 

1. FR hoparlörü, subwoofer’ın FR RCA jakına bağlayın. 

2. FL hoparlörü, subwoofer’ın FL RCA jakına bağlayın. 

3. SR hoparlörü, subwoofer’ın SR RCA jakına bağlayın. 

4. SL hoparlörü, subwoofer’ın SL RCA jakına bağlayın. 

5. CEN hoparlörü, subwoofer’ın CEN RCA jakına bağlayın. 

 

(B) Subwoofer’ın harici Audio Kaynaklarına Bağlanması 
3 x 3,5mm jaklı 5.1CH PC ses kartı için: Renkleri (yeşil, turuncu, siyah) temel alarak 
3,5mm-3,5mm kablosunu, subwoofer'ın 5.1CH giriş jakına takın ve ardından 5.1 kanal kuralını 
kullanarak bunları PC ses kartına bağlayın.  
2 RCA jaklı TV/DVD/VCD/Home Audio/Oyun konsolu için 
3,5mm stereo fişini, subwoofer'ın arkasındaki 3,5mm "AUX” yuvasına takın ve ardından 
kırmızı/beyaz RCA fişini TV/DVD/VCD/Home Audio/Oyun konsollarının iki RCA jakına bağlayın. 
Bir 3,5mm jaklı PC/MP3/CD veya diğer stereo cihazlar için: 
3,5mm fişini, subwoofer panelindeki “LINE-IN” jakına takın ve 3,5mm fişi masaüstü bilgisayar, 
dizüstü bilgisayar, CD çalar, MP3 çalar v.b. gibi standart bir 3,5mm yuvasına sahip olan audio 
cihazlarına bağlayın. 
 
Yukarıda A ve B adımlarını bitirdiğinizde, subwoofer’ın arkasındaki “Güç Düğmesini” açabilir ve 
ardından AUX veya 5.1CH giriş kaynağını seçebilirsiniz. 
 

� Ön Panel Kontrol İşlevi 
1. STANDBY: Hoparlör sistemini açar/kapatır 
2. INPUT: 5.1CH/AUX’dan farklı giriş kaynağı seçer 
3. VOL+/-: Tüm hoparlörlerin ses seviyesini ayarlar 
4. BASS+/-: Bas yoğunluğunu ayarlar 
5. HEADPHONE: Bir kulaklıktan gelen 3,5mm stereo mini-fişi kabul eder 
6. LINE-IN: MP3 ya da diğer stereo cihazlar üzerinden gelen bir 3,5mm stereo mini-fişi kabul 

eder. 
 

� Uzaktan Kumanda İşlevi 
1. STANDBY: Hoparlör sistemini açar/kapatır 
2. INPUT: 5.1CH/AUX’dan farklı giriş kaynağı seçer 
3. VOL+/-: Tüm hoparlörlerin ses seviyesini ayarlar 
4. BASS+/-: Bas yoğunluğunu ayarlar 
5. MUTE: Sesi geçici olarak kapatır 

 
� Uyarı 

1. Tüm bağlantılar bitirilene kadar, elektrik fişini AC prizine bağlamayınız. 
2. Bu cihazı uzun bir süre için kullanmayacaksanız lütfen AC elektrik kablosunu prizden 

çekiniz. 
3. Hoparlörleri su damlamalarına ya da sıçramalarına maruz bırakmayınız ve vazolar 

gibi içi sıvı ile dolu olan nesneleri hoparlörlerin üzerine yerleştirmeyiniz. 
 

 


