
BAHASA 

 

PEMASANGAN 
Untuk mencegah kegagalan pemakaian dan /atau kerusakan pada speaker atau perangkat 

lain, selalu kecilkan suara, dan matikan daya [Power] pada semua perangkat sebelum 

melakukan koneksi ke perangkat apapun. 

(A) Menghubungkan speaker ke subwoofer 

Untuk lima set kabel yang disertakan didalam box: gunakan konektor dengan kode warna 

RCA untuk menghubungkan ke soket RCA yang sesuai bagian belakang subwoofer dan 

speaker seperti yang dijelaskandi bawah ini. 

1. Hubungkan speaker FR ke soket FR RCA dari subwoofer. 

2. Hubungkan speaker FL ke soket FL RCA dari subwoofer. 

3. Hubungkan speaker SR ke soket SR RCA dari subwoofer. 

4. Hubungkan speaker SL ke soket SL RCA dari subwoofer. 

5. Hubungkan speaker CEN ke soket CEN RCA dari subwoofer. 

 

(B) Menghubungkan Subwoofer dengan Audio Player lainnya 
Untuk Sound-Card PC 5.1CH dengan soket 3x3.5 mm: Masukkan kabel 3.5mm-to-3.5mm 
dengan warna (hijau, jingga, hitam) ke soket 5.1CH dari subwoofer dan kemudian hubungkan 
ke Sound-Card PC. 
UntukTV /DVD / VCD/ HomeAudio /Game console dengan 2 soket RCA 
Pasang konektor stereo 3,5 mm ke dalam soket 3.5mm "AUX" di bagian belakang subwoofer 
kemudian hubungkan konektor RCA warna merah/ putih ke kedua soket RCA dari TV /DVD / 
VCD/ HomeAudio /Game Console. 
Untuk perangkat stereo lain nya : PC/ MP3/ CD atau lainnya dengan soket 3.5mm: 
Pasang konektor 3.5mm ke dalam soket "LINE-IN" pada panel subwoofer dan masukkan 
konektor 3,5 mm lainnya ke perangkat audio yang menggunakan standar soket 3.5mm, seperti 
desktop, notebook, CD player, MP3 player, dll 
 
Setelah Anda selesai pada proses A dan B di atas, Anda dapat mengaktifkan "Power Switch" 
pada bagian belakang subwoofer dan kemudian pilih AUX atau sumber  INPUT 5.1CH. 
 
� Fungsi pengontrol pada Panel Depan:  
1. STANDBY: untuk menyalakan atau mematikan speaker 
2. INPUT: untuk memilih sumber INPUT yang berbeda dari saluran 5.1CH/ AUX 
3. VOL + / -: untuk menyesuaikan besar/ kecilnya suara (Volume) 
4. BASS + / -: untuk mengatur intensitas bass 
5. HEADPHONE: untuk koneksi mini stereo 3.5mm dari headphone. 
6. LINE-IN: untuk konektor mini stereo 3.5mm dari perangkat stereo MP3 atau perangkat 

Player lainnya 
 

� FungsiRemote Control 
1. STANDBY: untuk menyalakan atau mematikan speaker 
2. INPUT: untuk memilih sumber INPUT yang berbeda dari saluran 5.1CH/ AUX 
3. VOL + / -: untuk menyesuaikan besar/ kecilnya suara (Volume) 
4. BASS + / -: untuk mengatur intensitas bass 
5. MUTE: untuk mematikan suara sementara 

� Peringatan 
1. Jangan hubungkan Kabel Power ke stopkontak AC sampai semua koneksi diatas 

terpasang. 
2. Cabut Kabel AC bila Speaker ini tidak digunakan untuk waktu yang lama. 
3. Jangan biarkan speaker ini tertetes atau terkena cipratan atau tersiram cairan, 

seperti vas bunga, dll,  


