
MAGYAR 
Az SW-G2.1 1250 hangszórórendszer csatlakoztatása 
1. A mellékhangszórókat helyezze a monitor mellé – egyiket az egyik oldalra, a 

másikat a másik oldalra.  
2. A mélynyomó és mellékhangszóró kábeleit (A, B és C) csatlakoztassa a 

vezérlőegység mélynyomó illetve bal és jobb hangszóró kimeneti csatlakozójába.  
3. Ügyeljen arra, hogy a vezérlőegység az elérhető távolságon belül legyen.  
4. A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a vezérlőegység 

bekapcsoló gombja „kikapcsolt” helyzetben van. A hálózati kábelt (D) 
csatlakoztassa egy szabványos háztartási villamos csatlakozóaljzatra. 

5. Forgassa el a hangerőszabályzó gombot a bekapcsoláshoz. 
6. TV/DVD/VCD/Otthoni audiorendszer/Játékkonzol eszközökhöz: (1. ábra) 

Helyezze a kábel (E) 3,5 mm-es sztereó csatlakozóját a 3,5 mm-es „ AUX” 
bemenetébe, majd csatlakoztassa a piros/fehér RCA csatlakozót a 
TV/DVD/VCD/Otthoni audiorendszer/Játékkonzol két RCA bemenetébe. 

7. PC/MP3/CD vagy egyéb sztereó eszközök: (2. ábra) 
Helyezze a audiokábel RCA (E) csatlakozóit (piros és fehér) a „ AUX”RCA 
bemenetébe, majd a 3,5 mm-es csatlakozót az ilyen szabványt használó 
audioeszközök (asztali számítógép, notebook, CD lejátszó, MP3 lejátszó, stb.) 
bemenetébe. 

8. Internetes telefon esetén: (3. ábra) 
-Helyezze be a 3,5 mm-es jack a sztereó kábel (F), a mikrofon és RCA csatlakozó 
(F), az AUX kimenet a vezérlő 
-A sztereó kábelek másik végét csatlakoztassa a hangkártyára. 
-A kombinált fejhallgató csatlakozói a vezérlőegység előlapján található mikrofon (5) 
és fülhallgató (4) csatlakozóra csatlakoztathatók. 

Vezérlőfunkciók  
1. Power gomb/ Volume(Hangerő): Forgassa el a hangerőszabályzó gombot a 

bekapcsoláshoz és a hangerő állításához 
2. Mélyhang: A hangszóró mélyhang-szintjét szabályozza. 
3. Bekapcsolást jelző LED 
4. Fejhallgató csatlakozója: lehetővé teszi 3,5 mm-es sztereó fejhallgató 

csatlakoztatását. 
5. MIC csatlakozó: Ide csatlakoztatható a kombinált fejhallgató vagy mikrofon 3,5 

mm-es miniatűr sztereó csatlakozója. 
Figyelmezetés 
1. Ne csatlakoztassa a hálózati tápkábelt, amíg a többi kábelt nem csatlakoztatta. 
2. Húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóból, ha a készüléket hosszabb ideig nem 

használja. 
3. Ne tegye ki a hangfalakat nedvességnek vagy folyadéknak, és semmiképpen ne 

helyezzen rájuk vízzel teli tárgyakat (pl. vázát)! 


