
SLOVENČINA 
Pripojenie reproduktorového systému SW-G2.1 1250 
1. Umiestnite satelitný reproduktor vedľa monitora, jeden na každej strane. 
2. Umiestnite riadiacu jednotku v rámci vzdialenosti dosahu. 
3. Zapojte káblové prípojky subwoofera a satelitného reproduktora (A, B a C) do 

subwoofera riadiacej jednotky a do pravých výstupných svoriek pre reproduktor. 
4. Pred pripojením napájacieho kábla, uistite sa, že zapínacie tlačítko riadiacej 

jednotky je vo vypnutej polohe. Zapojte napájací kábel so striedavým prúdom (D) 
do štandardnej zásuvky pre domácnosti. 

5. Zapnite tlačidlo hlasitosti na štart systému reproduktorov. 
6. Pre TV/DVD/VCD/domáce audio/hernú konzolu: (Obr.1) 

3,5 mm stereo konektor kábla (E) zastrčte do 3,5 mm otvoru AUX na kontrolór a 
potom pripojte červeno-biely RCA kolík do dvoch RCA otvorov 
TV/DVD/VCD/domáceho audia/hernej konzoly. 

7. Pre PC/MP3/CD alebo iné stereo zariadenia: (Obr.2) 
RCA konektory (červené a biele) audio kábla (E) zastrčte do RCA otvoru AUX na 
reproduktore a 3,5 mm konektor zastrčte do audio zariadení, ktoré používajú 
bežný 3,5 mm otvor, ako napr. desktopy, notebooky, CD prehrávače, MP3 
prehrávače, atď. 

8. Pre internetové telefóny: (Obr.3) 
-Zapojte 3,5mm zásuvky stereo káblov (E/F) do mikrofónu a svoriek AUX na 
riadiacej jednotke. 

-Zapojte druhú stranu stereo káblov do zvukovej karty. 
-Slúchadlo s mikrofónom môže byť zapojené do svoriek pre mikrofón (5) alebo 
slúchadlá (4) na prednej strane riadiacej jednotky.  

Funkcia ovládania 
1. Vypínač/ Hlasitosť: Systém zapínate/vypínate a ovládate jeho hlasitosť 

s otočením tlačidla Volume (Hlasitosť) 
2. Bas: Riadi úroveň zvukovej hĺbky reproduktorov. 
3. Indikačná svietivá dióda zapnutá/vypnutá. 
4. Svorka pre slúchadlá s mikrofónom: Prijíma 3,5mm stereo mini-zásuvky 

slúchadiel s mikrofónom. 
5. MIKROFÓNOVÁ svorka: Prijíma 3,5mm stereo mini-zásuvky slúchadiel s 

mikrofónom alebo mikrofónu. 

Upozornenie 
1. Sieťovú vidlicu zastrčte do elektrickej zásuvky až po uskutočnení všetkých 

zapojení. 
2. Ak toto zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte sieťový kábel zo zástrčky. 
3. Na reproduktory nič nerozlievajte a nestriekajte a neklaďte na ne žiadne tekutiny, 

napr. vázy. 


