
УКРАЇНСЬКА 
УСТАНОВЛЕННЯ 

Для запобігання збоїв та / або пошкодження динаміків та інших пристроїв, перш ніж 
робити будь-які з'єднання, збавте гучність звуку та вимкніть живлення всіх пристроїв. 
 

(A) Підключення колонок до сабвуфера 

Мається п'ять комплектів проводів: використовуйте кольоровий штекер RCA для 

підключення до відповідного роз'єму RCA на задній панелі сабвуфера та колонок, як 

описано нижче. 

1. Підключіть фронтальну праву (FR) колонку до FR RCA роз'єму на сабвуфері. 

2. Підключіть фронтальну ліву (FL) колонку до FL RCA роз'єму на сабвуфері. 

3. Підключіть задню праву (SR) колонку до SR RCA роз'єму на сабвуфері. 

4. Підключіть задню ліву (SL) колонку до SL RCA роз'єму на сабвуфері. 

5. Підключіть центральну (CEN) колонку до CEN RCA роз'єму на сабвуфері. 

 

(B) З'єднання сабвуфера з зовнішніми джерелами звуку. 
Звукова 5.1-карта ПК з роз'ємом 3 x 3.5мм: Підключіть 3,5 мм - 3,5 мм провід згідно 
кольорів (зелений, жовтогарячий, чорний) до 5.1- канального входу на сабвуфері, потім 
підключіть його до звукової карти ПК згідно 5.1 канальної схеми підключення.  
TV/DVD/VCD/Home Audio/Гральні консолі з 2 RCA роз'ємами 
Підключіть 3.5мм штекер стерео проводу до 3.5мм “AUX” роз'єму на задній панелі 
сабвуфера, потім підключіть червоний/білий RCA штекери до двох RCA роз'ємів на 
TV/DVD/VCD/Home Audio/Гральній консолі. 
ПК / MP3 / CD та інші стерео пристрої із 3.5 мм роз'ємом: 
Підключіть 3.5мм штекер проводу до роз'єму “LINE-IN” на панелі сабвуфера, та другий 
штекер 3.5мм підключіть до аудіо пристроїв, які мають стандартні 3.5мм роз'єми, 
наприклад настільні комп'ютери, ноутбуки, CD плеєри, MP3 плеєри іт.д. 
 
Після виконання пунктів A та B як вказано вище, Ви можете увімкнути «Вимикач 
живлення» на сабвуфері та потім обрати AUX або 5.1-канальне вхідне джерело  
 

� Функції Керування Фронтальної Панелі 
1. STANDBY (РЕЖИМ ОЧИКУВАННЯ): Кнопка увімк./вимкн. живлення акустисної 

системи 
2. INPUT (ВХІД): Селектор входів для 5.1-канальної / AUX системи 
3. VOL+/- (ГУЧНІСТЬ): Регулятор гучності усіх колонок 
4. BASS+/- (БАСИ): Регулювання інтенсивності басів 
5. HEADPHONE (НАВУШНИКИ): Підключення 3.5mm стерео міні-штекера від навушників
6. LINE-IN: Можливість підключення 3.5mm стерео міні-штекера від MP3 або інших 

стерео пристроїв 
 

� Функції пульту дистанційного керування 
1. STANDBY (РЕЖИМ ОЧИКУВАННЯ): Кнопка увімк./вимкн. живлення акустисної системи 
2. INPUT (ВХІД): Селектор входів для 5.1-канальної / AUX системи 
3. VOL+/- (ГУЧНІСТЬ): Регулятор гучності усіх колонок 
4. BASS+/- (БАСИ): Регулювання інтенсивності басів 
5. БЕЗ ЗВУКА: Тимчасове відключення звуку 

� Попередження 
1. Не підключайте вилку живлення до розетки AC (змінного струму), доки не 

здійсните усі з`єднання. 
2. Будь ласка, від`єднайте AC кабель живлення, якщо не користаєтесь пристроєм 

довгий час. 
3. Не піддавайте динаміки розприскуванню або крапанню на них рідини та 

переконайтесь, що ніякий об`єкт, наповнений рідиною, наприклад, ваза і.т.д., не 
розташований на них зверху. 


