
ҚАЗАҚША 

 
 

ОРНАТУ 

Үндеткіштің немесе өзге құрылғылардың бұзылып қалуына жəне/немесе зақымдалуына 
жол бермеу үшін дыбыс деңгейін əрдайым азайтып қойыңыз жəне қандай да бірнəрсеге 
жалғаудан бұрын қуатын өшіріп жүріңіз. 

(A) Үндеткіштерді сабвуферге жалғау 

Жинақпен бірге берілген бес түрлі сым бумасына қатысты: сабвуфер мен 

үндеткіштердің артындағы тиісті RCA ұяшығына қосылу үшін түсі бойынша ерекшеленетін 

RCA ашасын төменде сипатталғандай пайдаланыңыз. 

1. FR үндеткішін сабвуфердің FR RCA ұяшығына жалғаңыз. 

2. FL үндеткішін сабвуфердің FL RCA ұяшығына жалғаңыз. 

3. SR үндеткішін сабвуфердің SR RCA ұяшығына жалғаңыз. 

4. SL үндеткішін сабвуфердің SL RCA ұяшығына жалғаңыз. 

5. CEN үндеткішін сабвуфердің CEN RCA ұяшығына жалғаңыз. 

(B) Сабвуферді сыртқы дыбыс көздеріне жалғау 

3 x 3.5мм ұяшығы бар 5.1CH компьютерлік дыбыс картасы: 3.5мм-3.5мм болатын 
кабельді түстеріне сай (жасыл, қызғылт-сары, қара) сабвуфердің 5.1CH кіріс ұяшығына 
тығыңыз, осыдан кейін оларды 5.1 арна ережесінің көмегімен компьютерлік дыбыс 
картасына жалғаңыз.  
2 RCA ұяшығы бар TV/DVD/VCD/Home Audio/Game консольі 
3.5мм стерео ашаны сабвуфердің артындағы 3.5мм «AUX» ұяшығына тығыңыз, осыдан 
кейін қызыл/ақ түсті RCA ашасын TV/DVD/VCD/Home Audio/Game консольдерінің екі RCA 
ұяшығына жалғаңыз. 
3.5мм ұяшығы бар компьютерлік/MP3/ықшам дискті немесе өзге стерео құрылғылар: 
3.5мм ашаны сабвуфер панелінің «LINE-IN» ұяшығына тығыңыз жəне 3.5мм ашаны үстел 
үсті компьютері, ноутбук, ықшам диск ойнатқышы, MP3 ойнатқыш сияқты стандартты 
3.5мм ұяшықты пайдаланатын дыбыстық құрылғыларға тығыңыз. 
 
Жоғарыдағы A жəне B əрекеттерін аяқтағаннан кейін, сабвуфердің артындағы «қуат 
қосқышын» қосуға жəне AUX немесе 5.1CH кіріс сигнал көзін таңдауға болады. 
 

� Алдыңғы панельді басқару функциясы 
1. STANDBY (КҮТУ): Үндеткіш жүйесіне баратын қуатты қосады/ажыратады 
2. INPUT (КІРІС СИГНАЛ): 5.1CH/AUX өзге кіріс сигнал көзін таңдауға болады 
3. VOL+/- (ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ): Барлық үндеткіштердегі дыбыс деңгейін реттеңіз 
4. BASS+/- (ТӨМЕН ЖИІЛІКТІ ДЫБЫС): Төмен жиілікті дыбыстың қуатын реттеңіз 
5. HEADPHONE (ҚҰЛАҚҚАП): Құлаққаптан шығатын 3.5мм стерео мини ашаны қабылдай 
береді 

6. LINE-IN (LINE-IN БАЙЛАНЫСЫ): MP3 немесе өзге стерео құрылғылардан шығатын 
3.5мм стерео мини ашаны қабылдай береді  
 

� Қашықтан басқару пультінің функциясы 
1. STANDBY (КҮТУ): Үндеткіш жүйесіне баратын қуатты қосады/ажыратады 
2. INPUT (КІРІС СИГНАЛ): 5.1CH/AUX өзге кіріс сигнал көзін таңдауға болады 
3. VOL+/- (ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ): Барлық үндеткіштердегі дыбыс деңгейін реттеңіз 
4. BASS+/- (ТӨМЕН ЖИІЛІКТІ ДЫБЫС): Төмен жиілікті дыбыстың қуатын реттеңіз 
5. MUTE (ДЫБЫССЫЗ РЕЖИМ): Дыбысты уақытша өшіріп тастаңыз 

 
� Ескерту 

1. Барлық құрылғыларды жалғап болмайынша ток көзі ашасын қабырғадағы АТ 
розеткасына жалғамаңыз. 

2. Егер бұл құрылғыны ұзақ уақыт бойы іске пайдаланбайтын болсаңыз, АТ сымын 
суырып тастаңыз. 

3. Үндеткіштерге ештеңенiң тамшылауына не шашырауына жол бермеу керек жəне 
оның үстiне ваза сияқты iшiнде сұйықтық бар заттар қойылмауын қадағалаңыз. 


