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INSTALAÇÃO 

Para evitar mal-funcionamento e/ou dano aos alto-falantes ou outros dispositivos, sempre baixe o volume e 
desligue todos os dispositivos antes de efetuar qualquer conexão. 

 
(A)Conectando os alto-falantes ao subwoofer 

Para os cinco conjuntos de fios incluídos: use o fio Vermelho/Preto para conectar nos terminais positivos 
VERMELHOS e conecte o fio preto nos terminas negativos PRETOS na parte traseira do subwoofer e alto-falantes 
como explicado abaixo. 
1. Conecte o alto-falante FR nos prendedores de mola OUTPUT-FRONT (FR) do subwoofer.  
2. Conecte o alto-falante FL nos prendedores de mola OUTPUT-FRONT (FL) do subwoofer.  
3. Conecte o alto-falante SR nos prendedores de mola OUTPUT-SURROUND (RR) do subwoofer.  
4. Conecte o alto-falante SL nos prendedores de mola OUTPUT-SURROUND (RL) do subwoofer.  
5. Conecte o alto-falante CEN nos prendedores de mola OUTPUT-CEN do subwoofer. 

(B)Conectando o subwoofer a outras fontes de áudio 

Para os cabos RCA estéreo incluídos: As tomadas (5.1) INPUT no subwoofer são usadas para conectar um 
dispositivo de canal 5.1com saídas de frente, surround, centro e subwoofer para um DVD player e placa de som. 
 

Os jaques de ENTRADA 2-CH no subwoofer são usados para conectar um dispositivo de dois canais, como uma 
TV, um leitor de CD, de VCD ou um toca-fitas. 
 
Modo decodificar MP3 

1. Certifique-se que os arquivos de música estão no formato MP3 no dispositivo de armazenamento USB. 
2. Insira o dispositivo de armazenamento USB no soquete USB ③ e depois espere o LED azul piscar rapidamente 

enquanto busca os arquivos no dispositivo. 
3. Quando o LED azul piscar devagar, o alto-falante começa a tocar a música. 
4. Se você tiver um stick de memória USB, SD, e Micro SD inserido no alto-falante ao mesmo tempo, o sistema 

irá ler e reproduzir o dispositivo que foi inserido primeiro. Se você não quiser ouvir este dispositivo, você deve 
removê-lo para que o outro dispositivo possa reproduzir. 

 

(C) Inicie o sistema 

1. Quando você tiver terminado A e B, ligue a “Power Switch” atrás do subwoofer e depois pressione “STANDBY” 
para iniciar o sistema.  

2. Selecione a fonte de entrada como DVD, TV/Game, CD, ou USB/SD.  
3. Se o alto-falante está conectado a um DVD player, TV, e CD/MP3 ao mesmo tempo, o sistema irá tocar a 

música do dispositivo de ENTRADA selecionado. O sistema irá entrar no modo USB mode quando você inserir 
um stick de memória USB, SD ou Micro SD, não importa se estava originalmente no modo DVD ou TV. 
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� Função Controle no Painel Frontal  
1. INPUT(ENTRADA): Selecione diferentes fontes de entradas de DVD/TV/Game/CD/MP3. 

2. : Desliga o som temporariamente. 

3. CHANNEL: Escolha diferentes canais de som (Center / Master / Rear / Woofer / Front) para aumentar/diminuir 
o nível do volume  

(Pressione CHANNEL para selecionar Center / Master / Rear / Woofer / Front para frente/centro/surround e 
subwoofer, depois pressione VOL-/VOL+ para ajustar o volume individual). 

4. STANDBY: Liga/desliga o stand-by do sistema 
5. : Diminui o nível do SISTEMA / FRENTE / ATRÁS / CENTRO /  WOOFER 

6. : Aumenta o nível SISTEMA / FRENTE / ATRÁS / CENTRO /  WOOFER 
7. : No modo MP3, pressione para pular para a próxima faixa; segure e pressione o botão para pular 

rapidamente entre as próximas faixas. 
8. : No modo MP3, pressione para tocar ou pausar. 
9. :No modo MP3, pressione para pular para a faixa anterior; segure e pressione o botão para pular 

rapidamente entre as faixas anteriores. 
10.  

 

� Funções do Controle Remoto                 
1. STANDBY: Turns the speaker system on/off the standby mode. 
1. DISPALY: Pressione para ligar o visor do monitor LCD 
2. MASTER: Pressione +/- para ajustar o volume em todos os alto-falantes 
3. WOOFER: Pressione +/- para ajustar volume individual do alto-falante do 

woofer 
4. CEN: Pressione +/- para ajustar volume individual do alto-falante central 
5. FRONT: Pressione +/- para ajustar volume individual do alto-falante 

frontal 
6. REAR: Pressione +/- para ajustar volume individual do alto-falante 

traseiro 
7. DVD: pressione DVD para trocar de modo para DVD 
8. CD: pressione CD para trocar de modo para CD 
9. AUX: pressione AUX para trocar de modo para AUX. 
10. USB/SD: pressione USB/SD para trocar de modo para USB/SD. 
11. TV/GAME: pressione TV/GAME para trocar de modo para TV/GAME. 

11. : No modo MP3, pressione para pular para a faixa anterior. 

12. : No modo MP3, pressione para pular para a próxima faixa. 

13. : No modo MP3, pressione para pular para a próxima faixa. 

14. : No modo MP3, segure e pressione o botão para pular rapidamente 
entre as próximas faixas. 

15. : No modo MP3, pressione para tocar ou pausar. 

16. : Desliga o som temporariamente. 

� Advertência: 
1. Não conecte o plugue de energia na saída AC até que todas as conexões sejam feitas. 
2. Favor remover o fio do plugue AC se não usar este aparelho por um longo tempo. 
3. Não exponha os alto-falantes a goteiras ou respingos e certifique-se de que nenhum objeto com líquido, como 

um vaso, por exemplo, esteja colocado sobre eles. 
4. Se você NÃO pressionar o botão de função no painel ou controle remoto, a luz do LED do painel irá desligar 

automaticamente em 10 segundos. 
5. Quando o sistema está no modo espera, o LED laranja ficará aceso e o sistema NÃO irá funcionar. Pressione o 

botão STANDBY para iniciar o sistema e o LED laranja irá desligar. 
 


