
LIETUVIŠKAI 

 
 

MONTAVIMAS 
Kad nesugadintumėte garsiakalbio ar kitų prietaisų ir (arba) jie veiktų tinkamai, prieš prijungdami 
būtinai sumažinkite garsumą ir išjunkite visų prietaisų maitinimą. 
 

(A) Garsiakalbių prijungimas prie žemų tonų garsiakalbio 
Penki pridėti kabelių rinkiniai: spalvomis pažymėtą RCA kištuką prijunkite prie atitinkamo 

RCA lizdo žemų tonų garsiakalbio ir garsiakalbių galinėje dalyje kaip paaiškinta toliau. 

1. Prijunkite FR garsiakalbį prie FR RCA lizdo žemų tonų garsiakalbyje. 

2. Prijunkite FL garsiakalbį prie FL RCA lizdo žemų tonų garsiakalbyje. 

3. Prijunkite SR garsiakalbį prie SR RCA lizdo žemų tonų garsiakalbyje. 

4. Prijunkite SL garsiakalbį prie SL RCA lizdo žemų tonų garsiakalbyje. 

5. Prijunkite CEN garsiakalbį prie CEN RCA lizdo žemų tonų garsiakalbyje. 

 

(B) Žemų tonų garsiakalbio prijungimas prie išorinių garso šaltinių 
5.1CH kompiuterio garso plokštė su 3 x 3,5 mm lizdu: prijunkite 3,5 mm – 3,5 mm kabelį 
pagal spalvas (žalią, oranžinę, juodą) prie žemų tonų garsiakalbio 5,1CH įvesties lizdo, tada 
prijunkite juos prie kompiuterio garso plokštės naudodami 5.1 kanalo taisyklę.  
TV / DVD / VCD / namų garso / žaidimo konsolė su 2 RCA lizdais 
Prijunkite 3,5 mm stereo kištuką prie 3,5 mm „AUX“ lizdo žemų tonų garsiakalbio galinėje dalyje, 
tada prijunkite raudoną / baltą RCA kištuką prie dviejų RCA lizdų TV / DVD / VCD / namų garso 
/ žaidimo konsolių. 
Kompiuteris / MP3 / CD arba kiti stereo prietaisai su 3,5 mm lizdu: 
Prijunkite 3,5 mm kištuką prie „LINE-IN“ lizdo žemų tonų garsiakalbio skydelyje ir prijunkite 
3,5 mm kištuką prie garso įrenginių, kuriuose naudojamas standartinis 3,5 mm lizdas, pvz., 
stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių, CD grotuvų, MP3 grotuvų ir pan. 
 
Atlikę A ir B veiksmus pirmiau, galite įjungti maitinimo jungiklį žemų tonų garsiakalbio galinėje 
dalyje ir tada pasirinkti AUX arba 5.1CH įvesties šaltinį. 
 

� Priekinio skydelio valdymo funkcijos 
1. STANDBY (garsumas): įjunkite / išjunkite garsiakalbių sistemos maitinimą 

2. INPUT (įvestis): pasirinkite įvesties šaltinį iš 5.1CH / AUX 

3. VOL+/- (garsumas +/-): reguliuokite visų garsiakalbių garsumą 

4. BASS+/- (bosai +/-): reguliuokite bosų intensyvumą 

5. HEADPHONE (ausinės): prijunkite ausinių 3,5 mm stereo minikištuką 
6. LINE-IN (įdėtasis): prijunkite MP3 grotuvo arba kitų stereo prietaisų 3,5 mm stereo 

minikištuką 
 

� Nuotolinio valdymo funkcijos 
1. STANDBY (garsumas): įjunkite / išjunkite garsiakalbių sistemos maitinimą 

2. INPUT (įvestis): pasirinkite įvesties šaltinį iš 5.1CH / AUX 

3. VOL+/- (garsumas +/-): reguliuokite visų garsiakalbių garsumą 

4. BASS+/- (bosai +/-): reguliuokite bosų intensyvumą 
5. MUTE (nutildyti): laikinai išjungia garsą 

 
� ĮSPĖJIMAS 

1. Neprijunkite maitinimo kištuko į AC kištukinį lizdą kol neatliksite visų sujungimų. 
2. Prašome išimti AC maitinimo laidą jeigu jūs nenaudojate šio prietaiso ilgą laiko tarpą. 
3. Neleiskite ant garsiakalbių lašėti ar užtikšti vandeniui ir įsitikinkite, kad jokie objektai 

su vandeniu tokie kaip, vazos ir t.t., nebūtų pastatomos šalia jų. 
 


