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� INŠTALÁCIA 
Pred každým pripájaním vždy stíšte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia, aby ste predišli poruchám a/alebo 
poškodeniu reproduktorov a ostatných zariadení 

 
(A) Pripojenie reproduktorov k subwooferu 
Pre päť dodaných súprav drôtov: na zapojenie do ČERVENEJ kladnej koncovky použite ČERVENÁ/ČIERNA drôt a 
použite čierny drôt pre zapojenie do ČIERNEJ zápornej koncovky na zadnej strane subwoofera a reproduktorov 
podľa tohto plánu: 
1. Reproduktor FR zapojte do vývodu pružinových zväzkov subwoofera OUTPUT-FRONT (FR). 
2. Reproduktor FL zapojte do vývodu pružinových zväzkov subwoofera OUTPUT-FRONT (FL). 
3. Reproduktor SR zapojte do vývodu pružinových zväzkov subwoofera OUTPUT-SURROUND (RR). 
4. Reproduktor SL zapojte do vývodu pružinových zväzkov subwoofera OUTPUT-SURROUND (RL). 
5. Reproduktor CEN zapojte do vývodu pružinových zväzkov subwoofera OUTPUT-CEN. 

 
(B)Pripojenie subwoofera k iným zvukovým zdrojom 
Pre dodané stereo káble RCA: Konektory subwoofera (5.1) INPUT sa používajú na zapojenie 5.1-kanálového 
zariadenia s prednými, surround, strednými a subwoofer výstupmi, k DVD prehrávaču alebo zvukovej karte. 
Jeden 2 x RCA do 3.5mm stereo kábla: Konektory 2-CH INPUT na subwooferi sa používajú na zapojenie 
2-kanálového zariadenia, napr. TV, CD, VCD, MP3 alebo GAME prehrávača (2-kanálový vstup s 6-kanálovým 
výstupom s efektom surround sound) 
 
Režim dešifrovania MP3 

1. Presvedčte sa, či hudobné súbory na úložnom zariadení USB sú vo formáte MP3. 
2. Pamäťový kľúč USB, SD alebo Micro SD vložte do správneho otvoru počkajte na rýchle rozblikanie modrej LED, počas 

ktorého sa hľadajú súbory v zariadení. 
3. Keď modrá LED bliká pomaly, reproduktor začne prehrávať hudbu. 
4. Ak sú súčasne do reproduktora zasunuté USB pamäťový kľúč, karta SD a karta Micro SD, systém načíta a bude 

prehrávať zo zariadenia, ktoré bolo zasunuté ako prvé. Ak nechcete počúvať toto zariadenie, musíte ho odobrať, aby 
mohlo dôjsť k prehrávaniu z iného zariadenia. 

 
(C) Spustenie systému 
1. Keď dokončíte A a B, zapnite „hlavný vypínač“ na zadnej strane subwoofera a potom stlačte 

„STANDBY“ (Pohotovostný režim) na spustenie systému.  
2. Zvoľte vstupný zdroj, ako je DVD, TV/Hra, CD alebo USB/SD.  
3. Ak je reproduktor súčasne pripojený k DVD prehrávaču, TV a CD/MP3 prehrávaču, systém bude prehrávať hudbu zo 

zvoleného VSTUPNÉHO zariadenia. Systém prejde do režimu USB po zasunutí USB pamäťového kľúča, karty SD 
alebo karty Micro SD bez ohľadu na to, či bol pôvodne v režime DVD alebo TV. 
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� Ovládacie funkcie predného panelu 
1. INPUT: INPUT stlačte pre prepnutie režimu na DVD, USB/SD, /TV/GAME, CD, AUX 

2. : Dočasné vypnutie zvuku. 

3. CHANNEL: Zvoľte iný zvukový kanál (Center / Master / Rear / Woofer / Front) aby ste zvýšili/znížili hlasitosť. 
(Stlačte tlačidlo CHANNEL a zvoľte Center / Master / Rear / Woofer / Front a potom stlačte tlačidlo 

/  pre nastavenie jednotlivých hlasitostí). 
4. .STANDBY: Zapína/vypína systém reproduktorov. 
5. -: Znížiť úroveň hlasitosti. 
6. : Zvýšiť úroveň hlasitosti. 
7. : V MP3 režime preskočenie na ďalšiu stopu; pre rýchle prechádzanie tlačidlo stlačte a podržte. 

8. : V MP3 režime stlačte pre prehrávanie alebo pozastavenie.. 
9. : V MP3 režime preskočenie na predchádzajúcu stopu; pre rýchle prechádzanie tlačidlo stlačte a podržte. 

 

� Funkcie diaľkového ovládania                 
1. STANDBY: Zapína/vypína systém reproduktorov. 
2. DISPLAY (Displej): Stlačením zapnete displej LCD monitora. 
3. MASTER (Hlavný): Stláčaním +/- nastavíte hlasitosť všetkých 

reproduktorov. 
4. WOOFER (Basový reproduktor): Stláčaním +/- nastavíte hlasitosť 

basového reproduktora. 
5. CEN (Stredný): Stláčaním +/- nastavíte hlasitosť stredného reproduktora. 
6. FRONT (Predný): Stláčaním +/- nastavíte hlasitosť predného 

reproduktora. 
7. REAR (Zadný): Stláčaním +/- nastavíte hlasitosť zadného reproduktora. 
8. DVD: DVD stlačte pre prepnutie režimu na DVD 
9. CD: CD stlačte pre prepnutie režimu na CD 
10. AUX: AUX stlačte pre prepnutie režimu na AUX 
11. USB/SD: USB/SD stlačte pre prepnutie režimu na USB/SD. 
12. TV/GAME: TV/GAME stlačte pre prepnutie režimu na TV/GAME. 

13. : V MP3 režime preskočenie na predchádzajúcu stopu. 

14. : V MP3 režime preskočenie na ďalšiu stopu. 

15. : V MP3 režime pre rýchle prechádzanie tlačidlo stlačte a podržte. 

16. : V MP3 režime pre rýchle prechádzanie tlačidlo stlačte a podržte. 

17. : V MP3 režime stlačte pre prehrávanie alebo pozastavenie. 

18. : Dočasné vypnutie zvuku 

� Upozornenie 
1. Sieťovú vidlicu zastrčte do elektrickej zásuvky až po uskutočnení všetkých zapojení. 
2. Ak toto zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte sieťový kábel zo zástrčky. 
3. Na reproduktory nič nerozlievajte a nestriekajte a neklaďte na ne žiadne tekutiny, napr. vázy. 
4. Ak NESTLAČÍTE tlačidlo funkcie na paneli alebo diaľkovom ovládači, indikátor LED na paneli o 10 sekúnd 

automaticky zhasne. 
5. Keď je systém v pohotovostnom režime, oranžový indikátor LED zostane svietiť a systém NEBUDE fungovať. 

Stlačením tlačidla STANDBY (Pohotovostný režim) systém spustíte a oranžový indikátor LED zhasne. 
 


