
EESTI KEEL 

 
 

PAIGALDAMINE 
Selleks, et vältida kõlarite või teiste seadmete kahjustamist või rikkumist lülitage alati enne 
seadmete ühendamist need välja ja keerake helitugevus maha. 
 
(A) Bassikõlari ühendamine 
Kaasas on viis juhtmekomplekti. Ühendage eri värvidega tähistatud RCA-pistikud vastavat 
värvi RCA-pistikupesadega kõlarite ja bassikõlari tagakülgedel järgmisel viisil: 
1. Ühendage FR kõlar bassikõlari FR RCA pesasse. 
2. Ühendage FL kõlar bassikõlari FL RCA pesasse. 
3. Ühendage SR kõlar bassikõlari SR RCA pesasse. 
4. Ühendage SL kõlar bassikõlari SL RCA pesasse. 
5. Ühendage keskmine CEN kõlar bassikõlari CEN RCA pesasse. 

 
(B) Bassikõlari ühendamine väliste heliseadmetega 
5.1CH PC helikaart ja 3 x 3.5mm pistikud: Ühendage vastavat värvi 3.5mm–3.5mm juhtmed 
värvide (roheline, oranž, must) järgi bassikõlari 5.1.CH sisendisse ning seejärel ühendage need 
5.1. kanalite järgi arvuti helikaardiga.  
2 RCA-pesaga televiisor/DVD-mängija/muusikakeskus/mängukonsool 
Sisestage 3,5 mm stereopistik bassikõlari tagapaneelil oleva 3,5 mm AUX-pesage ning 
ühendage seejärel punane ja valge RCA-pistik 
televiisori/DVD-mängija/muusikakeskuse/mängukonsooli vastavat värvi RCA-pesadega. 
Arvuti/MP3-mängija/CD-mängija või muu stereoseade 3,5 mm pesaga 
Sisestage 3,5 mm pistik bassikõlari paneelil asuvasse „LINE-IN“ pesasse ning ühendage 3,5 
mm pistik seadmega, mis kasutab standardseid 3,5 mm pesasid, nagu arvuti, sülearvuti, 
CD-mängija, MP3-mängija. 
 
Kui olete toimingud A ja B lõpetanud, siis võite vajutada bassikõlari taga asuvat toitelülitit ja 
valida sobiv sisendseade, kas AUX või 5.1CH. 
 

� Esipaneeli funktsioonid 
1. STANDBY (OOTEREŽIIM) Lülitab kõlarisüsteemi sisse/välja 
2. INPUT (SISEND): Valige sobiv sisendseade, kas 5.1CH või AUX. 
3. VOL+/- (HELITUGEVUS): Helitugevuse reguleerimine. 
4. BASS+/- (BASSI TUGEVUS): Bassi tugevuse seadistamine 
5. HEADPHONE (KÕRVAKLAPID): ühendab kõrvaklappide 3,5 mm stereopistiku. 
6. LINE-IN (ÜHENDUSPESA): ühendab MP3-mängija või muu stereoseadme 3,5 mm 

stereopistiku. 
 

� Kauhjuhtimispuldi funktsioonid 
1. STANDBY (OOTEREŽIIM) Lülitab kõlarisüsteemi sisse/välja 
2. INPUT (SISEND): Valige sobiv sisendseade, kas 5.1CH või AUX. 
3. VOL+/- (HELITUGEVUS): Helitugevuse reguleerimine. 
4. BASS+/- (BASSI TUGEVUS): Bassi tugevuse seadistamine 
5. MUTE (VAIGISTAMINE): süsteemi ajutiseks vaigistamiseks. 

 
� Hoiatus 

1. Ärge ühendage pistikut AC pistikupessa enne kui kõik kõlari ühendused on tehtud. 
2. Palun eemaldage AC juhe kui te ei kasuta seda seadet pikka aega. 
3. Olge ettevaatlik, et veega täidetud esemed, nagu vaasid jne. ei oleks asetatud kõlarite 

peale. See aitab hoida vedeliku tilkumist või loksumist kõlaritele. 
 


