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1. ÚVOD 

1.1. Obsah balení 

▪ 2 staelitní reproduktory se zesilovači 
▪ 1 jack (M) / 2 RCA (M) kabel 
▪ 1 kabel propojující satelitní reproduktory 
▪ 1 napájecí kabel 
▪ Uživatelský manuál 

1.2. Specifikace 

Výstupní výkon (efektivní výkon) 
▪ Satelitní reproduktory: 2 x 15 W RMS 

Celkový výkon 30 W RMS 

Frekvenční rozsah ▪ Satelitní reproduktory: 60 Hz – 20 kHz 

Vlastnosti ▪ Pravý reproduktor: 
- 1 audio výstup pro připojení levého reproduktoru 
- 1 stereo RCA vstup na zadním panelu reproduktoru, pro hlavní zvukový vstup 
- 1 regulátor hlasitosti 

Určeny pro použití s: PC, TV, DVD přehrávače, CD-Audio, MP3 přehrávače 
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1.3. Připojení reproduktorové soustavy 

1. Vypněte zdroj audio signálu (PC, televizi, DVD přehrávač), ke kterému chcete reproduktory připojit. 

- Obecné propojovací schéma: 

 

 

1:  Pravý reproduktor 
2: Levý reproduktor  
3: Spínač Zapnutí/Vypnutí 
4: Konektor napájení 
5:  Konektory pro připojení hlavního audio vstupu 
6:  Konektor pravého satelitního reproduktoru 
7:  Konektor levého satelitního reproduktoru 
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- Pravý reproduktor s ovládacími prvky: 

 
8:  Hlavní regulátor hlasitosti 

9: LED kontrolka napájení 

1.3.1. Připojení k PC 
- Pomocí přiloženého kabelu jack (M) / 2 RCA (M) připojte reproduktorovou soupravu: hlavní vstup reproduktorů 

(RCA konektory na zadní straně pravého satelitního reproduktoru) připojte k zeleným výstupům PŘEDNÍ 
REPRODUKTORY (FRONT SPEAKERS) nebo PŘEDNÍ VÝSTUP (FRONT OUT) na vaší zvukové kartě, nebo 
k zvukovému výstupu zvukové karty integrované na vašem motherboardu. 

1.3.2. Připojení k televizi vybavené sluchátkovým výstupem jack 
- Připojte hlavní vstup reproduktorů (RCA konektory na zadní straně pravého satelitního reproduktoru) 

k sluchátkovému výstupu (jack) vaší televize. 

1.3.3. Připojení k DVD přehrávači / televizi vybavené levým a pravým audio 
výstupem 
Vyžaduje F jack / 2 M RCA kabel (není zahrnut v dodávce – viz schéma A uvedeno níže). 

1. Připojte kabel M jack / 2 M RCA ke kabelu F jack / 2 M RCA. 

2. Připojte bílý RCA konektor kabelu F jack / 2 M RCA k odpovídajícímu audio výstupu vašeho DVD přehrávače / 
televizoru. 

3. Připojte červený RCA konektor kabelu F jack / 2 M RCA k odpovídajícímu audio výstupu vašeho DVD přehrávače 
/ televizoru. 
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2. POUŽITÍ REPRODUKTOROVÉ SOUPRAVY DJMONITOR 32 

1. Zapněte audio zařízení, které chcete používat (PC, televizi, DVD přehrávač). 

2. Připojte napájecí kabel (4) k síťovému elektrickému rozvodu. 

3. Spínač zapnutí (3) nastavte do polohy ZAPNUTO (ON). 

4. Nastavte hlavní regulátor hlasitosti. 

 


