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Установка и подключение
громкоговорителей
Можно установить все громкоговорители спереди или установить
громкоговорители объемного звучания сзади.
При установке громкоговорителей объемного звучания сзади рекомендуется
разместить их на стойках для громкоговорителей (не входит в комплект).
При подключении кабелей громкоговорителей убедитесь в том, что цвет разъема
совпадает с цветовой маркировкой под разъемом SPEAKERS на ресивере.
A Кабель громкоговорителя (входит в комплект)*
* Подключите серый провод к положительному (+) разъему громкоговорителя, а
черный провод — к отрицательному (–) разъему громкоговорителя.

Установлення та підключення динаміків
Ви можете встановити всі динаміки в переднє положення або встановити динамік
об’ємного звуку в заднє положення.
При установці динаміків об’ємного звуку в заднє положення ми рекомендуємо
встановити динаміки об’ємного звуку на підпори динаміків (не входить до комплекту
постачання).
При підключенні кабелів динаміків колір конектора повинен співпадати із кольором
наклейки під з’єднувачем SPEAKERS на приймачі.
A Кабелі динаміків (входить до комплекту постачання)*
* Підключіть сірий кабель до позитивного (+) з’єднувача динаміка, а чорний кабель —
до негативного з’єднувача (–).

A
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Подключение видеооборудования
B Кабель HDMI (не входит в комплект)
C Аудиокабель (не входит в комплект)*

Проигрыватель
дисков Blu-ray,
DVD-проигрыватель /
Програвач дисків
Blu-ray, програвач
DVD-дисків

PlayStation 3 /
PlayStation 3

Спутниковый тюнер,
кабельный ТВтюнер / Тюнер для
приймання сигналів
супутника, тюнер
кабельного TV
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Подготовка ресивера

Телевизор /
Телевізор

?/1 : вкл/режим ожидания
* Вид шнура питания переменного тока и розетки различаются в зависимости от
региона.

* Если телевизор поддерживает функцию реверсивного звукового канала (ARC), это
подключение не нужно.

Підготовка приймача

Підключення відеообладнання
B Кабель HDMI (не входить до комплекту постачання)
C Звуковий кабель (не входить до комплекту постачання)*
* Якщо ваш телевізор сумісний з функцією зворотній аудіоканал (ARC), це
підключення не є необхідним.

?/1 : увімкнути/режим очікування
B

B

B

B

C

* Тип шнура живлення змінного струму та електричної розетки змінного струму
відрізняється залежно від регіону.

