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Мультимедійні гучномовці
Попередження: 1. Уникайте витікання чи розбризкування 
води на виріб, не ставте на нього предметів, наповнених 
рідиною (наприклад, вази). 2. Щоб повністю вимкнути вхідну 
потужність, штепсель виробу слід від’єднати від мережі 
живлення. 3. Штепсель виробу не можна блокувати, А 
ТАКОЖ він має бути легкодоступний під час використання 
виробу. 4. Не ставте на пристрій джерел відкритого вогню 
(наприклад, свічок). 5. Максимальна вихідна напруга роз’єму 
для навушників не перевищує 150 мВ.
ПРИМІТКА: Перед використанням слід встановити 
мультимедійний гучномовець належним чином.
Вимоги до системи: 

ПК Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, 
Windows® 2000, Windows® XP чи 
Windows® Vista™, Windows 7

Mac OS9/OS® 
X або пізнішої 
версії

Встановлення:

1 З’єднайте штекери гучномовців із вихідними 
аудіороз’ємами сабвуфера: червоний штекер із 
червоним роз’ємом, білий – із білим ( ).

2 За допомогою кабелю вхідного аудіосигналу 
з’єднайте зелений роз’єм на сабвуфері із відповідним 
роз’ємом комп’ютера ( ).

3 Під’єднайте дротовий пульт дистанційного 
керування до сабвуфера ( ).
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4 Вставте штекер змінного струму в розетку змінного 
струму ( ).

5 Увімкніть систему ( ).
Індикатор на дротовому пульті дистанційного  »
керування засвітиться.

6 Налаштуйте гучність за допомогою дротового 
пульта дистанційного керування ( ), комп’ютерної 
програми чи мультимедійного програмного 
забезпечення ( ).

7 Налаштуйте низькі частоти ( ).

8 По завершенні використання мультимедійних 
гучномовців виконайте вихід із мультимедійної 
програми та вимкніть систему.

Додаткова функція:

9 Під’єднайте кабель навушників до дротового пульта 
дистанційного керування ( ).

10 Під’єднайте кабель джерела MP3-файлів до 
дротового пульта дистанційного керування ( ).
Від’єднайте кабель джерела MP3-файлів, щоб • 
прослуховувати аудіовміст, що подається через 
зелений роз’єм (аудіовхід) сабвуфера.
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Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, 
які можна переробити і використовувати повторно. 
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору 
електричних та електронних пристроїв, зокрема тих, що 
містять маркування з перекресленим кошиком на колесах. 
Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі 
пристрої зі звичайним побутовим сміттям.
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