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� INSTALARE 
Pentru a preveni funcţionarea defectuoasă şi/sau deteriorarea difuzoarelor sau a altor dispozitive, scădeţi 
volumul şi opriţi alimentarea tuturor dispozitivelor înainte de a realiza conexiunile. 

 
 

(A)Conectarea difuzoarelor la subwoofer 

Pentru cele cinci seturi de cabluri incluse: conectaţi cablurile Roşu / Negru la terminalele pozitive ROŞII şi 
cablurile negre la terminalele negative NEGRE din spatele subwooferului şi difuzoarelor, conform explicaţiilor de 
mai jos. 
1. Conectaţi difuzorul FR (FAŢĂ-DREAPTA) la lamela cu arc OUTPUT-FRONT (FR) (IEŞIRE-FAŢĂ (DREAPTA)) a 

subwooferului. 
2. Conectaţi difuzorul FL (FAŢĂ-STÂNGA) la lamela cu arc OUTPUT-FRONT (FL) (IEŞIRE-FAŢĂ (STÂNGA)) a 

subwooferului. 
3. Conectaţi difuzorul SR (SURROUND-DREAPTA) la lamela cu arc OUTPUT-SURROUND (RR) (IEŞIRE-SURROUND 

(DREAPTA)) a subwooferului. 
4. Conectaţi difuzorul SL (SURROUND-STÂNGA) la lamela cu arc OUTPUT-SURROUND (RL) (IEŞIRE-SURROUND 

(STÂNGA)) a subwooferului. 
5. Conectaţi difuzorul CEN (CENTRU) la lamela cu arc OUTPUT-CEN (IEŞIRE-CENTRU) a subwooferului. 

 

(B)Conectarea subwooferului la alte surse audio 

Pentru stereo sunt incluse cabluri RCA: Mufele (5.1) INPUT de pe subwoofer sunt folosite pentru a conecta un 
dispozitiv cu 5.1 canale cu ieşiri faţă, surround, centru, şi subwoofer, la un DVD player şi la o placă de sunet. 
Mufele 2-CH INPUT (INTRARE PE 2 CANALE) ale subwooferului sunt utilizate pentru conectarea unui dispozitiv 
pe 2 canale, cum ar fi un TV, un player CD, VCD, MP3 sau o consolă de jocuri (intrare pe 2 canale cu efect de 

sunet de ieşire surround pe 6 canale). 

Mod decodare MP3 (Figura 1) 

1. Asiguraţi-vă că fişierele cu muzică sunt în format MP3 în dispozitivul USB de stocare. 
2. Introduceţi stick-ul de memorie USB, cardul SD sau Micro SD în mufa corectă, apoi aşteptaţi ca LEDUL albastru să 

clipească rapid cât timp caută fişierele din dispozitiv. 
3. Când LEDUL albastru clipeşte lent, boxa va începe să redea muzică. 
4. Dacă aveţi un stick de memorie USB, un card SD şi unul Micro SD introduse în boxă în acelaşi timp, sistemul va 

citi şi va reda dispozitivul care a fost introdus primul. Dacă nu vreţi să auziţi respectivul dispozitiv, trebuie să îl 
scoateţi ca să fie redat celălalt dispozitiv. 
 

(C) Porniţi alimentarea 

1. Când terminaţi A şi B, apăsaţi butonul de alimentare (“Power Switch”) din spatele subwoofer-ului şi apoi 

apăsaţi “STANDBY” pentru a porni sistemul. 

2. Selectaţi sursa de intrare dintre DVD, TV/Joc, CD sau USB/SD. 

3. Dacă boxa este conectată la un DVD player, televizor şi CD/MP3 în acelaşi timp, sistemul va reda muzica de 

pe dispozitivul INPUT selectat. Sistemul va intra în mod USB când introduceţi un stick de memorie USB, un 

card SD sau Micro SD, indiferent dacă era iniţial în modul DVD sau televizor. 
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� Funcţiile de pe panoul de control frontal 
1. INPUT: Apăsaţi INPUT pentru a comuta modul între DVD, USB/SD, TV/JOC, CD, AUX.  

2. : Opreşte sunetul temporar. 

3. CHANNEL: Alegeţi diferite canale de sunet (Center / Master / Rear / Woofer / Front) pentru a creşte sau a 
scădea nivelul volumului. 
(Apăsaţi  CHANNEL pentru a selecta Center / Master / Rear / Woofer / Front pentru faţă /centru /surround şi 
subwoofer, apoi apăsaţi /  pentru a ajusta volumul individual). 

4. STANDBY: Introduce / scoate sistemul în / din mod aşteptare. 
5. -: Descreştere nivel volum 
6. : Creştere nivel volum 
7. : În mod MP3, apăsaţi pentru a trece la următoarea melodie; menţineţi apăsat butonul pentru a trece 

rapid înainte prin melodii.. 
8. : În mod MP3, apăsaţi pentru a reda sau a da pauză. 
9.  
10. : În mod MP3, apăsaţi pentru a trece la melodia anterioară; apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru 

a trece rapid prin melodiile anterioare. 

 

� Funcţiile telecomenzii                 
1. STANDBY: Introduce / scoate sistemul în / din mod aşteptare. 
2. AFIŞAJ (DISPLAY): Apăsaţi pentru a porni afişarea pe monitorul LCD.  
3. PRINCIPAL (MASTER): Apăsaţi +/- pentru a ajusta volumul tuturor 

boxelor. 
4. WOOFER: Apăsaţi +/- pentru a ajusta volumul individual al boxei woofer. 
5. CEN: Apăsaţi +/- pentru a ajusta volumul individual al boxei centrale. 
6. FAŢĂ (FRONT): Apăsaţi +/- pentru a ajusta volumul individual al boxei 

faţă 
7. SPATE (REAR): Apăsaţi +/- pentru a ajusta volumul individual al boxei 

spate.  
8. DVD: Apăsaţi DVD pentru a comuta modul între DVD 
9. CD: Apăsaţi CD pentru a comuta modul între CD 
10. AUX: Apăsaţi AUX pentru a comuta modul între AUX 
11. USB/SD: Apăsaţi USB/SD pentru a comuta modul între USB/SD 
12. TV/GAME: Apăsaţi TV/GAME pentru a comuta modul între TV/GAME 

13. : În mod MP3, apăsaţi pentru a trece la melodia anterioară. 

14. : În mod MP3, apăsaţi pentru a trece la următoarea melodie. 

15. : În mod MP3, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru a trece 
rapid prin melodiile anterioare. 

16. : În mod MP3, menţineţi apăsat butonul pentru a trece rapid înainte 
prin melodii. 

17. : În mod MP3, apăsaţi pentru a reda sau a da pauză. 

18. : Opreşte sunetul temporar. 

 

� Avertisment 
1. Nu conectati cablul de alimentare la o iesire AC pana cand nu ati facut toate legaturile.  
2. Va rugam sa indepartati cablul de alimentare AC daca nu folositi acest mecanism pentru o perioada mai lunga 

de timp.  
3. Nu picurati si nu stropiti apa pe boxe si asigurati-va ca nu ati asezat pe ele nici un obiect umplut cu lichide, cum 

ar fi vaze etc.  
4. Dacă NU apăsaţi butonul cu funcţii de pe panoul de control sau de pe telecomandă, LEDUL panoului se va opri 

automat în 10 secunde. 
5. Când sistemul este în mod standby (aşteptare), LEDUL portocaliu va rămâne aprins şi sistemul NU va funcţiona. 

Apăsaţi butonul STANDBY pentru a porni sistemul, iar LEDUL portocaliu se va stinge. 
 


