
LATVISKI 

 
 

UZSTĀDĪŠANA 
Lai izvairītos no darbības traucējumiem un/vai bojājumiem skaļrunim vai citām ierīcēm, vienmēr 
nogrieziet skaļumu un izslēdziet strāvas padevi visām ierīcēm, pirms veicat jebkādus 
savienojumus. 
 

(A) Skaļruņu savienošana ar zemfrekvences skaļruni 
Iekļauti pieci vadi: izmantojiet ar krāsām kodēto RCA spraudni attiecīgajam RCA 

spraudkontaktam zemfrekvenču skaļruņa un skaļruņu aizmugurē, kā paskaidrots tālāk. 

1. Savienojiet FR skaļruni ar zemfrekvences skaļruņa FR RCA spraudkontaktu. 

2. Savienojiet FL skaļruni ar zemfrekvences skaļruņa FL RCA spraudkontaktu. 

3. Savienojiet SR skaļruni ar zemfrekvences skaļruņa SR RCA spraudkontaktu. 

4. Savienojiet SLskaļruni ar zemfrekvences skaļruņa SL RCA spraudkontaktu. 

5. Savienojiet CEN skaļruni ar zemfrekvences skaļruņa CEN RCA spraudkontaktu. 

 

(B) Zemfrekvenču skaļruņa savienošana ar ārējiem audio avotiem 
5.1CH datora skaņas karte ar 3 x 3,5 mm spraudkontaktu: ievietojiet 3,5 mm-3,5 mm kabeli 
atbilstoši krāsām (zaļa, oranža, melna) zemfrekvenču skaļruņa 5.1CH ievades spraudkontaktā 
un pēc tam savienojiet to ar datora skaņas karti, izmantojot 5.1 kanāla noteikumu.  
TV/DVD/VCD/mājas audio/spēļu konsole ar 2 RCA spraudkontaktiem    
Ievietojiet 3,5 mm stereo spraudni 3,5 mm „AUX” kontaktligzdā zemfrekvenču skaļruņa 
aizmugurē un pēc tam ievietojiet sarkano/balto RCA spraudni divās TV/DVD/VCD/mājas 
audio/spēļu konsoles RCA kontaktligzdās. 
Dators/MP3/CD un citas stereo ierīces ar 3,5 mm spraudkontaktu: 
Ievietojiet 3,5 mm spraudni zemfrekvenču skaļruņa paneļa “LINE-IN” spraudkontaktā un 
savienojiet 3,5 mm spraudni ar audio ierīci, kas izmanto standarta 3,5 mm ligzdu, piemēram, 
darbvirsmu, piezīmjdatoru, CD atskaņotāju, MP3 atskaņotāju u.tml. 
 

Kad A un B darbība ir paveikta, jūs varat ieslēgt barošanas slēdzi zemfrekvenču skaļruņa 
aizmugurē un pēc tam izvēlēties AUX vai 5.1CH ievades avotu. 
 

� Priekšējā paneļa vadības funkcijas 
1. STANDBY (gaidstāve): pieslēdz vai atslēdz strāvu no skaļruņa sistēmas 
2. INPUT (ievade): izvēlieties citu ievasdes avotu no 5.1CH/AUX 
3. VOL+/- (skaļums +/-): regulējiet visu skaļruņu skaļumu 
4. BASS+/-: regulējiet basa intensitāti 
5. HEADPHONE (austiņas): paredzēts austiņu 3,5 mm stereo minispraudnim    
6. LINE-IN (savienošanas ieeja): paredzēta 3,5 mm stereo minispraudnim MP3 vai citās 

stereo ierīcēs 
 

� Pults funkcija 
1. STANDBY (gaidstāve): pieslēdz vai atslēdz strāvu no skaļruņa sistēmas 
2. INPUT (ievade): izvēlieties citu ievades avotu no 5.1CH/AUX 
3. VOL+/- (skaļums +/-): regulējiet visu skaļruņu skaļumu 
4. BASS+/-: regulējiet basa intensitāti 
5. MUTE (klusums): uz laiku izslēdz skaņu 

 

� Brīdinājums  
1. Nespraudiet strāvas spraudni līdzstrāvas (AC) kontaktā, kamēr nav savienotas visas 

pārējās daļas. 
2. Lūdzu, atvienojiet līdzstrāvas kabeli, ja jūs ierīci ilgāku laiku nelietojat.  
3. Nepieļaujiet, ka uz skaļruņiem nokļūst šķidrums, nenovietojiet uz tiem traukus ar 

šķidrumu, piemēram, vāzes. 
    


