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INSTALĀCIJA 

Lai novērstu skaļruņa un citu ierīču darbības traucējumus vai bojājumus, pirms savienošanas samaziniet visu 

ierīču skaņu vai izslēdziet strāvu. 

 
(A)Skaļruņu pievienošana zemfrekvenču skaļrunim 

Iekļautais piecu vadu komplekts: pievienojiet SARKANS/MELNS vadu SARKANAJIEM pozitīvajiem gala 

kontaktiem un melno vadu MELNAJIEM negatīvajam gala kontaktiem zemfrekvences skaļruņa un skaļruņu 

aizmugurē, kā paskaidrots tālāk tekstā. 

1. Pievienojiet priekšējo labo skaļruni (FR) zemfrekvenču skaļruņa OUTPUT-FRONT (FR) kontaktiem. 

2. Pievienojiet priekšējo kreiso skaļruni (FL) zemfrekvenču skaļruņa OUTPUT-FRONT (FL) kontaktiem. 

3. Pievienojiet labo telpiskās skaņas skaļruni (SR) zemfrekvenču skaļruņa OUTPUT-SURROUND (SR) kontaktiem. 

4. Pievienojiet kreiso telpiskās skaņas skaļruni (SL) zemfrekvences skaļruņa OUTPUT-SURROUND (SL) kontaktiem.  

5. Pievienojiet centra skaļruni (CEN) zemfrekvenču skaļruņa OUTPUT-CEN  kontaktiem. 

(B) Zemfrekvenču skaļruņa pievienošana citiem audio signāla avotiem 

Atskaņošanas vajadzībām ir iekļauti RCA kabeļi: zemo frekvenču skaļrunis (5.1) INPUT ligzdas tiek izmantotas 

5.1-kanālu ierīces pievienošanai ar priekšējo, centrālo un zemfrekvences skaļruņa izeju, kas ir piemērota DVD 

atskaņotājam un skaņas kartei. 

Viens 2 x RCA ar 3.5mm stereo kabeli: zemfrekvences skaļruņa 2 kanālu IEVADES kontaktligzdas izmanto, lai 

pievienotu 2 kanālu ierīci, piemēram, TV, CD, VCD, MP3 vai SPĒĻU atskaņotāju (2 kanālu ievade ar 6 kanālu 

izvades telpiskas skaņas efektu). 

 

MP3 dekodēšanas režīms 

1. Pārliecinieties, ka mūzikas faili USB atmiņas ierīcē ir MP3 formātā. 

2. Ievietojiet USB atmiņas ierīci, SD vai Micro SD karti pareizajā ligzdā, pēc tam uzgaidiet, līdz zilais LED indikators 

sāk ātri mirgot, kamēr tas meklē failus ierīcē. 

3. Kad zilā gaismas diode mirgos lēni, skaļrunis sāks atskaņot mūziku. 

4. Ja skaļrunī vienlaicīgi ir ievietotas USB atmiņa, SD un Micro SD, ierīce nolasīs un atskaņos ierīci, kas tika 

ievietota pirmā. Ja jūs nevēlaties klausīties tās ierīces failus, izņemiet to, lai varētu atskaņot citu ierīci. 

 

(C) Leslēdziet barošanas slēdzi 

1. Kad A un B darbība ir pabeigta, nospiediet barošanas slēdzi zemfrekvences skaļruņa aizmugurē un pēc tam 

nospiediet "STANDBY" (gaidstāve), lai palaistu sistēmu.  

2. Atlasiet DVD, TV/spēle, CD vai USB/SD kā ievades avotu.  

3. Ja skaļrunis vienlaicīgi ir savienots ar DVD atskaņotāju, TV un CD/MP3, sistēma atskaņo mūziku no izvēlētās 

IEVADES ierīces. Ievietojot USB atmiņu, SD vai Micro SD, sistēma aktivizēs USB režīmu pat tad, ja tā sākotnēji 

bijusi DVD vai TV režīmā. 
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� Priekšējā paneļa vadības funkcijas     
1. INPUT: Nospiediet INPUT, lai pārslēgtu režīmu uz DVD, USB/SD, /TV/GAME, CD, AUX  

2. : īslaicīgi izslēgt skaņu. 

3. CHANNEL: izvēlēties dažādus skaņas kanālus (Center / Master / Rear / Woofer / Front), lai palielinātu vai 

samazinātu skaļuma līmeni. 

(Nospiediet CHANNEL, lai izvēlētos Center / Master / Rear / Woofer / Front 

priekšējam/centrālajam/aptverošajam un sabvūfera kanālam un pēc tam nospiediet VOL-/VOL+, lai regulētu 

individuālo skaļumu). 

4. STANDBY: ieslēgt/izslēgt sistēmas gaidīšanas režīmu. 

5. -: Samazināt skaņas līmeni 

6. : Palielināt skaņas līmeni 

7. : In MP3 mode, press to skip to previous track; hold and press down the button to quickly skip through 

previous tracks. 

8. : MP3 režīmā nospiediet, lai atskaņotu vai īslaicīgi apturētu. 

9. : MP3 režīmā nospiediet, lai izlaistu iepriekšējo ierakstu; nospiediet un turiet nospiestu pogu, lai ātri 

ritinātu cauri iepriekšējiem ierakstiem 

 

 

� Pults funkcija                 

1. STANDBY: ieslēgt/izslēgt sistēmas gaidīšanas režīmu 

2. DISPLAY: nospiediet, lai ieslēgtu LCD monitora ekrānu. 

3. MASTER: nospiediet +/-, lai regulētu skaļumu visos skaļruņos. 

4. WOOFER: nospiediet +/-, lai regulētu atsevišķa zemfrekvences skaļruņa 

skaļumu. 

5. CEN: nospiediet +/-, lai regulētu atsevišķa centrālā skaļruņa skaļumu. 

6. FRONT: nospiediet +/-, lai regulētu atsevišķa priekšējā skaļruņa skaļumu. 

7. REAR: nospiediet +/-, lai regulētu atsevišķa centrālā skaļruņa skaļumu. 

8. DVD: Nospiediet DVD, lai pārslēgtu režīmu uz DVD,  

9. CD: Nospiediet CD, lai pārslēgtu režīmu uz DVD, 

10. AUX: Nospiediet AUX, lai pārslēgtu režīmu uz DVD, 

11. USB/SD: Nospiediet USB/SD, lai pārslēgtu režīmu uz DVD,. 

12. TV/GAME: Nospiediet TV/GAME, lai pārslēgtu režīmu uz DVD, 

13. : MP3 režīmā nospiediet, lai izlaistu iepriekšējo ierakstu. 

14. : MP3 režīmā nospiediet, lai atskaņotu vai īslaicīgi apturētu. 

15. : MP3 režīmā lai ātri ritinātu cauri iepriekšējiem ierakstiem 

16. : In MP3 mode, hold down the button to quickly fast forward 

through the tracks. 

17. : In MP3 mode, press to play or pause. 

18. : īslaicīgi izslēgt skaņu. 

� Brīdinājums  
1. Nespraudiet strāvas spraudni līdzstrāvas (AC) kontaktā, kamēr nav savienotas visas pārējās daļas. 

2. Lūdzu, atvienojiet līdzstrāvas kabeli, ja jūs ierīci ilgāku laiku nelietojat.  

3. Nepieļaujiet, ka uz skaļruņiem nokļūst šķidrums, nenovietojiet uz tiem traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes. 

4. Ja jūs NENOSPIEDĪSIET funkcijas pogu panelī vai uz tālvadības pults, paneļa LED indikators automātiski 

izslēgsies pēc 10 sekundēm. 

5. Kad sistēma ir gaidstāves režīmā, oranžais LED indikators ir ieslēgs un sistēma NEDARBOJAS. Nospiediet pogu 

"STANDBY" (gaidstāve), lai palaistu sistēmu, un oranžais LED indikators izslēgsies. 

 

 
 


