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� ОРНАТУ 
Үндеткіштің немесе өзге құрылғылардың ақаумен жұмыс істеуіне жəне/немесе зақымдануына жол 
бермеу үшін қандай да бір тұсты жалғаудан бұрын əрдайым барлық құрылғылардың дыбысын 
азайтып, қуат көзінен ажыратыңыз.  

 
(A) Үндеткіштерді сабвуферге жалғау 

Құрылғы құрамындағы сымдардың бес жиынтығы бойынша: ақ/қара түсті сымды 

сабвуфер мен үндеткіштердің артқы жағындағы ҚЫЗЫЛ түсті оң полюсті ұяшықтарға жалғау жəне 

қара түсті сымды ҚАРА түсті теріс полюсті ұяшықтарға төменде сипатталғандай жалғау үшін 

пайдаланыңыз. 

1. FR үндеткішті сабвуфердің OUTPUT-FRONT (R) ұяшығына жалғаңыз. 

2. FL үндеткішті сабвуфердің OUTPUT-FRONT (L) ұяшығына жалғаңыз. 

3. SR үндеткішті сабвуфердің OUTPUT-SURROUND (R) ұяшығына жалғаңыз. 

4. SL үндеткішті сабвуфердің OUTPUT-SURROUND (L) ұяшығына жалғаңыз. 

5. CEN үндеткішті сабвуфердің OUTPUT-CEN ұяшығына жалғаңыз. 

(B) Сабвуферді дыбыс көздеріне жалғау 

Құрылғы құрамындағы стерео RCA кабельдер бойынша: Сабвуфердегі (5.1) INPUT 1 
ұяшықтары DVD ойнатқыш сияқты алдыңғы, кеңістікті, ортаңғы жəне сабвуферлік шығыс 
ұяшықтары бар 5.1-арналы құрылғыны жалғау үшін пайдаланылады.  
Бір 2 x RCA дегенді 3.5мм стерео кабельге жалғау: Сабвуфердегі 2-CH INPUT ұяшықтар 
теледидар, ықшам диск, VCD, MP3 немесе ойын ойнатқышы сияқты 2-арналы құрылғыны 
(6-арналы шығыс ұяшықты кеңістікті дыбыс əсері бар 2-арналы кіріс ұяшығы) жалғау үшін 
пайдаланылады 
 
MP3 декодтау режимі (1-ші сурет): USB сақтау құрылғысын USB флеш диск, SD немесе Micro 
SD карта арқылы жалғаңыз. 

1. USB флеш дисктегі, SD немесе Micro SD картасындағы əуен файлдарының MP3 пішімінде 

жазылғанына көз жеткізіңіз. 

2. USB флеш дискті, SD немесе Micro SD картаны дұрыс ұяшыққа салып, құрылғыдағы 

файлдарды іздеп жатқан кезде көк түсті LED шамның жылдам жыпылықтауын күтіңіз. 

3. Көк түсті LED баяу жыпылықтаған кезде, үндеткіш əуенді ойната бастайды. 

4. USB флеш дискті, SD жəне Micro SD картаны үндеткішке бір уақытта салған болсаңыз, жүйе 

алғашқы салынған құрылғыны оқып, ойната бастайды. Ол құрылғыны тыңдағыңыз келмесе, 

өзге құрылғының ойнатылуы үшін алғашқысын суырып тастау қажет болады. 

 (C) Жүйені іске қосу 

1. A жəне B қадамдарын аяқтаған соң, сабвуфердің артқы жағындағы «қуат қосқышын» басып, 

жүйені іске қосу үшін «күту» түймешігін басыңыз.  

2. Кіріс көзін DVD, теледидар/ойын, CD немесе USB/SD ретінде таңдаңыз.   

3. Үндеткіш DVD ойнатқышқа, теледидарға жəне CD/MP3 құрылғыға бір мезетте жалғанған 
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болса, жүйе таңдалған КІРІС құрылғысындағы əуенді ойнайтын болады. Бастапқыда DVD 

немесе теледидар режимдерінің бірінде тұрса да, USB флеш дискті, SD немесе Micro SD 

картаны салған кезде жүйе USB режимге енеді. 

� Алдыңғы панельдегі контроллер функциясы  
1. INPUT: DVD/теледидар/ойын/CD/MP3 арасынан басқа кіріс көзін таңдаңыз  

2. : Дыбысты уақытша өшіріңіз. 

3. CHANNEL: Дыбыс деңгейін көбейту немесе азайту үшін басқа дыбыстық арнаны (ортаңғы / 
негізгі / артқы / вуфер / алдыңғы) таңдаңыз. 
(Ортаңғы / негізгі / артқы / вуфер / алдыңғы дегендердің біреуін таңдау үшін CHANNEL (Арна) 

дегенді басыңыз, содан кейін дыбысты жеке-жеке реттеу үшін /  басыңыз). 
4. STANDBY: Үндеткіш жүйесін іске қосу/ажырату үшін басыңыз. 

5. -: Ортаңғы / негізгі / артқы / вуфер / алдыңғы үндеткіштердің дыбысын азайтыңыз. 

6. : Ортаңғы / негізгі / артқы / вуфер / алдыңғы үндеткіштердің дыбысын көбейтіңіз. 

7. : MP3 режимде, алдыңғы трекке өту үшін басыңыз; алдыңғы тректерден жылдам өте шығу 

үшін түймешікті басып, ұстап тұрыңыз. 
8. : MP3 режимде, ойнату немесе кідірту үшін басыңыз. 

9. : MP3 режимде, келесі трекке өту үшін басыңыз; тректер арасымен жылдам алға өту үшін 

түймешікті төмен басыңыз. 

 

 

� Қашықтан басқару пультінің функциясы                 
1. STANDBY: Үндеткіш жүйесін күту режиміне енгізеді/шығарады. 
2. DISPLAY: СКД мониторының дисплейін іске қосу үшін басыңыз. 
3. MASTER: Барлық үндеткіштердің дыбысын реттеу үшін +/- 

басыңыз. 
4. WOOFER: Вуфердегі үндеткіштердің дыбысын жеке реттеу 

үшін +/- басыңыз. 
5. CEN: Ортаңғы үндеткіштердің дыбысын жеке реттеу үшін +/- 

басыңыз. 
6. FRONT: Алдыңғы үндеткіштердің дыбысын жеке реттеу үшін +/- 

басыңыз. 
7. REAR: Артқы үндеткіштердің дыбысын жеке реттеу үшін +/- 

басыңыз. 
8. DVD: DVD кіріс көзін таңдау үшін басыңыз. 
9. CD: CD кіріс көзін таңдау үшін басыңыз. 
10. AUX: AUX кіріс көзін таңдау үшін басыңыз. 
11. USB/SD: USB/SD кіріс көзін таңдау үшін басыңыз. 
12. TV/GAME: TV/GAME кіріс көзін таңдау үшін басыңыз. 

13. : MP3 режимде, алдыңғы трекке өту үшін басыңыз. 

14. : MP3 режимде, келесі трекке өту үшін басыңыз. 

15. : MP3 режимде, алдыңғы тректер арасымен жылдам өте 

шығу үшін түймешікті басып, ұстап тұрыңыз. 

16. : MP3 режимде, тректер арасымен жылдам алға өту үшін 

түймешікті төмен басыңыз. 

17. : MP3 режимде, ойнату немесе кідірту үшін басыңыз. 

18. : Дыбысты уақытша өшіріңіз. 

� Ескерту 
1. Барлық тұстар жалғанбайынша қуат сымының ашасын розеткаға жалғамаңыз. 
2. Осы құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, қуат сымын суырып қойыңыз. 
3. Үндеткіштердің үстіне судың тамуына немесе шашырауына жол бермеңіз жəне үстіне 

вазалар жəне т. б. сияқты су толтырылған бұйымдардың қойылмағанына көз жеткізіңіз. 
4. Панельдегі немесе пульттегі функционалдық түймешікті БАСПАСАҢЫЗ, панельдегі LED 

шам 10 секунд ішінде автоматты түрде өшеді. 
5. Жүйе күту режимінде тұрған кезде, қызғылт-сары түсті LED шам қосулы болады жəне 

жүйе жасамайды. Жүйені іске қосу үшін STANDBY (Күту) түймешігін басыңыз, осыдан 
кейін қызғылт-сары түсті LED шам өшеді. 
 


