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Правила техніки безпеки експлуатації:
Важливо! Прочитайте уважно!

Не допускається використання адаптерів живлення, що не входять в комплект 
поставки Ваших колонок.
Відключаючи АС від мережі, кабель живлення виймайте з розетки тільки за 
вилку!!!
Відключайте кабель живлення від мережі перед будь-яким перепідключенням;
Відключайте кабель живлення з розетки, якщо тривалий час не плануєте  
використовувати колонки;
- Щоб запобігти перегріванню колонок, випромінюючих тепло з задньої панелі корпусу, 
розташовуйте їх не ближче ніж  10 см  від стіни;
- Ремонт АС повинні робити інженери сервісного центру, оскільки колонки не містять 
внутрішніх частин, призначених для ремонту або обслуговування користувачем;
- Не відкривайте задню стінку колонок, щоб уникнути ураження електричним струмом;
- Не піддавайте колонки впливу прямого сонячного світла, високих або низьких 
температур, оберігайте їх від пилу, сильних магнітних полів;
- Розташовуйте колонки на стійкій поверхні, не кидайте їх, не застосовуйте силу до 
елементів управління, не кладіть важкі предмети на поверхню колонок;
- Для видалення пилу використовуйте м'яку тканину;
- Не допускайте сусідства АС з підключеними потужними музичними інструментами та  
мікрофонами;

1. З'єднайте кабель сателітів із вхідними роз'ємами на сабвуфері відповідно до кольору порту. 
2. Вставте міні-джек сигнального кабелю (RСА) в роз'єм джерела звуку, а інший кінець в порт 
Вашої АС відповідно до кольору порту. 
3. Потім підключіть кабель живлення. 
4. Поверніть все регулятори на мінімум і потім натисніть клавішу живлення. 
5. Налаштуйте всі регулювання відповідно до своїх уподобань і насолоджуйтеся звучанням. 
6. Поверніть все регулятори на мінімум перед вимиканням. 
7. Нагадування: не встановлюйте регулятор гучності на максимум, щоб запобігти пошкодженню 
органів слуху, тому що система має велику вихідну потужність.
Мультимедійна (USB / SD) функція відтворення:
8. Кнопка «Назад»: коротке натискання цієї кнопки дозволить перейти до попередньої пісні. 
Натисніть і утримуйте цю кнопку 2 секунди, це дозволить знайти папку з попередньою піснею на 
USB або SD карті і програти її автоматично. 
9. Кнопка «Відтворення / Пауза»: коли USB або SD карта вставлена, система буде програвати її 
автоматично. Під час програвання USB або SD карти, блакитний світлодіод блимає швидко. 
Натискання цієї кнопки перемикає функції програвання і паузи. Під час паузи блакитний 
світлодіод блимає повільніше. 
10. Кнопка «Наступна»: коротке натискання цієї кнопки, дозволяє перейти до програвання 
наступної пісні. Натисніть і утримуйте цю кнопку 2 секунди, система знайде папку з такою 
піснею на USB або SD карті і програє її автоматично.
Нагадування:
1. Якщо USB або SD карта вставлена, буде світитися блакитний світлодіод. 
2. Система виявляє та програє останню вставлену мультимедійну карту. 
3. При відтворенні з USB носія система вибере першу папку і буде програвати першу пісню. 
Коли всі пісні з першої папки будуть відтворені, система автоматично перейде до другої папки.

Примітка: Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Відповідальність фірми виробника: див. Гарантійний талон. 
Країна-виробник: Китай.

Технічні характеристики:

Вихідна потужність, (RMS)
Колонки
Сабвуфер

Діаметр динаміків 
Сабвуфер
Сателіти

Матеріал корпусу 
Сабвуфер
Сателіти
Розмір сабвуфера 
Розмір сателітів

Бічна панель:

1. Регулятор гучності 
2. Регулятор басів 
3. Аудіо вихід 
4. Аудіо вхід 
5. Кнопка вимикання 
6. Кабель живлення 
7. SD вхід 
8. USB вхід

2 * 11 Вт  
13 Вт 

 
4 "
4"

МДФ 
Пластик 
198 * 210 * 188мм 
128 * 116 * 110мм

Комплект поставки: 

Сабвуфер
Сателіти
Сигнальний вхідний кабель
Інструкція по експлуатаціі
Гарантія

1 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

А111E131900001
модель рік 

виготовлення

стандарт неділя

серійний 
номер
моделі

Схема підключення:




