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� INSTALACJA 
Aby uniknąć uszkodzenia lub błędnego działania głośników i innych urządzeń, zawsze zmniejsz siłę głosu do 
minimum i wyłącz zasilanie wszystkich urządzeń przed dokonywaniem jakichkolwiek połączeń.  

(A)Podłączanie kolumn do subwoofera 
Dotyczy pięciu dołączonych zestawów przewodów: użyć Czerwony/ Czarny przewód, by podłączyć do 
CZERWONYCH dodatnich przyłączy i podłączyć czarny przewód do CZARNEGO ujemnego przyłącza znajdującego 
się z tyłu subwoofera i głośników w sposób przedstawiony poniżej. 
1. Podłącz kolumnę FR do zacisków OUTPUT-FRONT (FR) na subwooferze. 
2. Podłącz kolumnę FL do zacisków OUTPUT-FRONT (FL) na subwooferze. 
3. Podłącz kolumnę SR do zacisków OUTPUT-SURROUND (RR) na subwooferze. 
4. Podłącz kolumnę SL do zacisków OUTPUT-SURROUND (RL) na subwooferze. 
5. Podłącz kolumnę CEN do zacisków OUTPUT-CEN na subwooferze. 

(B) Podłączanie subwoofera do innych źródeł sygnału audio 
Dotyczy dołączonych kabli stereo RCA: Gniazda WEJŚCIA (5.1) na subwooferze są przeznaczone do podłączania 
5.1-kanałowego urządzenia z wyjściami przednim, surround, centralnym i subwoofera, odtwarzacza DVD i karty 
dźwiękowej. 
 
Złącza 2-CH INPUT na subwooferze są przeznaczone do podłączania urządzenia 2-kanałowego jak odbiornik TV 
lub odtwarzacz CD albo magnetofon (dwukanałowe wejście z 6-kanałowym efektem surround). 
 
Tryb dekodowania MP3 

1. Proszę się upewnić, że pliki muzyczne zapisane w urządzeniu pamięci masowej USB są w formacie MP3. 
2. Wetknąć urządzenie pamięci masowej USB do gniazda USB, następnie poczekać, aż niebieski wskaźnik LED 

zacznie szybko migać, by móc wyszukiwać pliki w urządzeniu. 
3. Jeżeli niebieski wskaźnik LED miga powoli, oznacza to, że głośnik zacznie odtwarzać muzykę. 
4. W przypadku wetknięcia do głośnika w tym samym czasie pamięci USB, SD i Micro SD, system będzie 

odczytywał i odtwarzał to urządzenie, które wetknięto jako pierwsze. Jeżeli użytkownik nie chce słuchać tego 
urządzenia, musi je wyciągnąć, by można było odtwarzać inne urządzenie. 

 

(C) Włączyć przełącznik zasilania 
1. Po przeprowadzeniu czynności z punktu A i B, należy włączyć „przełącznik zasilania”, znajdujący się z tyłu 

subwoofera i nacisnąć „STANDBY” (GOTOWOŚĆ), by uruchomić system.  

2. Wybrać źródło sygnału DVD, TV/Game, CD lub USB/SD.  

3. Jeżeli głośnik jest jednocześnie podłączony do odtwarzacza DVD, telewizora i odtwarzacza CD/MP3, system 

będzie odtwarzał muzykę z wybranego urządzenia WEJŚCIA. Po wetknięciu urządzenia pamięci USB, SD lub 

Micro SD system wprowadzi tryb pracy USB, niezależnie od tego, czy wcześniej głośnik pracował w trybie 

DVD lub TV. 
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� Funkcja sterowania z wykorzystaniem panelu przedniego 
1. INPUT: Nacisnąć INPUT, by przełączyć tryb na DVD, USB/SD, /TV/GAME, CD, AUX. 

2. : Czasowe wyłączenie dźwięku. 

3. CHANNEL: Wybrać spośród różnych kanałów dźwiękowych (Center / Master / Rear / Woofer / Front), by 
zwiększyć lub zmniejszyć poziom natężenia dźwięku.  

  (Nacisnąć CHANNEL, by wybrać Center / Master / Rear / Woofer / Front dla ustawień 
przedni/centralny/surround i subwoofer, a następnie nacisnąć / , by wyregulować poszczególne 
głośności). 

4. STANDBY: Włącza/wyłącza zasilanie systemu w trybie gotowości. 
5. -: Obniża poziom natężenia dźwięku. 
6. : Zwiększa poziom natężenia dźwięku. 
7. : W trybie MP3, nacisnąć, by przejść do następnej ścieżki; nacisnąć i przytrzymać, by szybko przeskoczyć 

do przodu poprzez następne ścieżki. 
8. : W trybie MP3, nacisnąć, by odtwarzać lub przerwać odtwarzanie. 
9. : W trybie MP3, nacisnąć, by przejść do poprzedniej ścieżki; nacisnąć i przytrzymać, by szybko 

przeskakiwać przez poprzednie ścieżki. 

 

� Funkce dálkového ovládání               
1. STANDBY: Włącza/wyłącza zasilanie systemu w trybie gotowości. 
2. DISPLAY (WYŚWIETLACZ): nacisnąć, by włączyć monitor LCD 

wyświetlacza 
3. MASTER (GŁÓWNE): nacisnąć +/-, by dostosować głośność wszystkich 

głośników 
4. WOOFER (GŁOŚNIK NISKOTONOWY): nacisnąć +/-, by dostosować 

osobno głośność głośnika niskotonowego 
5. CEN (GŁOŚNIK CENTRALNY): nacisnąć +/-, by dostosować osobno 

głośność głośnika centralnego 
6. FRONT (GŁOŚNIK PRZEDNI): nacisnąć +/-, by dostosować osobno 

głośność głośnika przedniego 
7. REAR (TYLNY): nacisnąć +/-, by dostosować osobno głośność głośnika 

tylnegoDVD: Press to select DVD input source  
8. CD: Nacisnąć CD, by przełączyć tryb na CD. 
9. AUX: Nacisnąć AUX by przełączyć tryb na AUX. 
10. USB/SD: Nacisnąć USB/SD, by przełączyć tryb na USB/SD. 
11. TV/GAME: Nacisnąć TV/GAME, by przełączyć tryb na TV/GAME. 

12. : W trybie MP3, nacisnąć, by przejść do poprzedniej ścieżki 

13. : W trybie MP3, nacisnąć, by przejść do następnej ścieżki. 

14. : W trybie MP3, nacisnąć, by szybko przeskakiwać przez poprzednie 
ścieżki. 

15. : W trybie MP3, nacisnąć, nacisnąć i przytrzymać, by szybko 
przeskoczyć do przodu poprzez następne ścieżki. 

16. : W trybie MP3, nacisnąć, by odtwarzać lub przerwać odtwarzanie. 

17. : Czasowe wyłączenie dźwięku. 

� Ostrzeżenie  
1. Dopóki nie przeprowadzi się wszystkich połączeń, nie należy włączać wtyczki zasilania do gniazda wtykowego 

AC. 
2. Proszę wyciągnąć kabel zasilania AC, jeżeli urządzenie przez dłuższy czas nie będzie wykorzystywane. 
3. Nie należy narażać głośników na działanie wilgoci czy zachlapanie i upewnić się, że nie umieszcza się na 

głośnikach żadnych przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony itp. 
4. Jeśli na panelu lub pilocie NIE naciśnięto przycisku funkcji, kontrolka LED na panelu automatycznie wyłączy 

się w ciągu 10 sekund. 
5. Jeżeli system pracuje w trybie gotowości, pomarańczowa kontrolka LED pozostaje zapalona, a system NIE 

działa. Nacisnąć przycisk STANDBY (GOTOWOŚĆ), by uruchomić system, a pomarańczowa kontrolka LED 
wyłączy się. 


