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INSTALACE 
Aby se předešlo nesprávné funkci či poškození reproduktoru či jiného zařízení, před jakýmkoli 
připojením vždy stáhněte hlasitost a vypněte napájení na všech zařízeních. 
 
(A) Připojení reproduktorů k subwooferu 
Pro poskytnutých pět sad drátů: používejte barevně kódovanou zástrčku RCA k připojení 
odpovídající konektoru RCA na zadní straně subwooferu a reproduktorů, jak je to vysvětleno 
níže. 
1. FR reproduktor připojte ke konektoru FR RCA subwooferu. 
2. FL reproduktor připojte ke konektoru FL RCA subwooferu. 
3. SR reproduktor připojte ke konektoru SR RCA subwooferu. 
4. SL reproduktor připojte ke konektoru SL RCA subwooferu. 
5. CEN reproduktor připojte ke konektoru CEN RCA subwooferu. 
(B) Připojení subwooferu k externím zvukovým zdrojům 
Pro zvukovou kartu 5.1CH s konektorem 3 x 3,5mm: Podle barev vložte kabel 
3,5mm-na-3,5 mm (zelený oranžový, černý) do konektoru 5.1CH subwooferu a pak je připojte 
ke zvukové kartě počítače s použitím pravidel pro kanály 5.1.  
Pro TV/DVD/VCD/domácího audia/herní konzole s dvěma konektory RCA 
3,5 mm stereo zástrčku kabelu 3,5mm kabelu AUX připojte k zadní straně subwooferu a pak 
připojte červeno/bílou zásuvku RCA do dvou RCA zásuvek TV/DVD/VCD/Domácího 
audia/herních konzolí. 
Pro PC/MP3/CD či jiná stereo zařízení s 3,5 mm konektorem: 
3,5mm zástrčku připojte do konektoru LINE-IN na panelu subwooferu a 3,5mm zástrčku 
připojte ke zvukovým zařízením, která používají standardní 3,5mm zásuvku, jako jsou 
například desktopy, notebooky, přehrávače CD či MP3 apod. 
 
Po provedení výše uvedených kroků A a B můžete zapnout spínač na zadní straně subwooferu 
a pak si zvolit zdroj AUX či 5.1CH. 
 

� Kontrolní funkce na předním panelu 
1. STANDBY: Zapne a vypne systém reproduktoru 
2. INPUT (VSTUP): Zvolte jiný zadávací zdroj od 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: Úprava hlasitosti reproduktoru 
4. BASS+/-: Upraví intenzitu hlubokých tónů 
5. SLUCHÁTKA: Přijímá 3,5mm stero mini konektor ke sluchátkům 
6. LINE-IN: Přijímá 3,5mm stereo mini zástrčku z MP3 či jiných zvukových zařízení 

 
� Funkce dálkového ovladače 

1. STANDBY: Zapne a vypne systém reproduktoru 
2. INPUT (VSTUP): Zvolte jiný zadávací zdroj od 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: Úprava hlasitosti reproduktoru 
4. BASS+/-: Upraví intenzitu hlubokých tónů 
5. TLUMENÍ: Dočasně vypne zvuk 
 
Varování:  
1. Napájecí kabel nezapojujte, dokud není provedeno celkové propojení všemi 

potřebnými kabely. 
2. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze síťové 

zásuvky. 
3. Reproduktory nevystavujte vlhkosti, ani kapající vodě a ujistěte se, že na nich nejsou 

umístěny žádné předměty s tekutinou, jako např. vázy. 
 


