
SLOVENSKO 
Priključitev zvočnega sistema SW-G2.1 1250  
1. Postavite satelitska zvočnika na vsako stran monitorja. 
2. Postavite nizkotonec na tako mesto, kjer ga boste lahko dosegli. 
3. Vključite kable nizkotonca in satelitskih zvočnikov (A, B in C) v levi in desni izhodni 

priključek na krmilniku nizkotonca. 
4. Preden vključite napajalni kabel, preverite, ali je gumb za vklop/izklop krmilnika 

izklopljen. Vključite napajalni kabel (D) v standardno gospodinjsko električno 
vtičnico. 

5. Vklopite zvezek za začetek spiker sistem 
6. Za DVD, VCD, igralni konzoli oziroma domači zvočni sistem: (Figure 1) 

Vstavite 3,5 mm stereo vtič kabla (E) v 3,5 mm vtičnico »AUX« na upravljavca in 
nato povezati rdeča / bela čep RCA na dveh vtičnice RCA za TV / DVD / VCD / 
Home Audio / Igralne konzole 

7. Za računalnik, predvajalnik MP3 ali CD oziroma druge stereo naprave: 
(Figure 2) 
Vstavite RCA vtikači (belo in rdeče) audio kabel (E) v vtičnico RCA (E) na 
upravljavca in vstavite 3,5 mm vtič avdio naprave, ki uporabljajo standard 3,5 mm 
vtičnico, kot so namizni, prenosni računalniki, CD igralcev, MP3 predvajalnik itd 

8. Za spletni telefon: (Figure 3) 
-Vključite 3,5-milimetrska vtiča stereo kablov (E/F) v priključka za mikrofon in 
»AUX« na krmilniku. 

-Drug konec stereo kablov vključite v zvočno kartico. 
-Slušalke lahko vključite v priključek za mikrofon (5) in slušalke (4) na sprednji 
strani krmilnika. 

Funkcija nadzora 
1. Volume (Glasnost): določa raven glasnosti sistema (satelitska zvočnika in 

nizkotonec). 
2. Bas: določa raven basov v zvočnikih. 
3. Lučka za vklop/izklop. 
4. Priključek za slušalke: omogoča priklop 3,5-milimetrskega stereo mini priključka 

kabla za slušalke. 
5. Priključek za mikrofon (MIC): omogoča priklop 3,5-milimetrskega stereo mini 

priključka kabla za slušalke ali mikrofon. 

Opozorilo:  
1. Napajalni kabel vključite v električno vtičnico šele takrat, ko ste priključili vse 

naprave. 
2. Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite napajalni kabel. 
3. Zvočnike zaščitite pred kapljanjem ali polivanjem in poskrbite, da blizu njih ne bodo 

stali predmeti, napolnjeni s tekočino (vaze ipd.) 


