
ROMÂNĂ 
Conectarea sistemului de boxe SW-G2.1 1250 
1. Aşezaţi boxele satelit lângă monitor, câte una de o parte şi de alta.   
2. Asiguraţi-vă ca se află la o distantă accesibilă controlerul.   
3. Introduceţi cablurile (A, B & C) ale subwoofer-ului şi ale boxelor satelit în mufele 

de ieşire ale controlerului subwoofer-ului şi în cele ale boxelor din stânga şi din 
dreapta. 

4. Înainte de a conecta cablul de alimentare, asiguraţi-vă că butonul de alimentare al 
controlerului se află în poziţia “off”. Introduceţi cablul de alimentare AC (D) într-o 
priză electrică standard. 

5. Rotiţi butonul Volum pentru a porni / opri alimentarea sistemului 
6. Pentru televizor/DVD/VCD/Home Audio/consolă de joc: (Figura 1) 

Introduceţi mufa stereo de 3.5mm a cablului (E) în mufa azur de 3.5mm “AUX” de 
pe boxa gazdă şi apoi conectaţi mufa RCA albă / roşie la cele două mufe RCA de 
la televizor/DVD/VCD/Home Audio/consola de joc. 

7. Pentru PC/MP3/CD sau alte dispozitive stereo: (Figura 2) 
Introduceţi mufele RCA (roşu şi alb) ale cablului audio (E) în mufa RCA “AUX” de 
pe boxa gazdă şi introduceţi mufa de 3.5mm în dispozitivele audio ce folosesc 
mufe standard de 3.5mm, cum ar fi laptopul, notebook-ul, CD player-ul, MP3 
player-ul, etc. 

8. Pentru telefon Internet: (Figura 3) 
-Conectaţi (E/F) mufele de 3.5 mm a cablurilor stereo la mufele microfon şi AUX de 
pe controler. 

-Conectaţi cealaltă parte a cablului stereo la placa de sunet.  
-Mufele căştilor pot fi conectate la mufele microfon (5) şi căşti (4) de pe partea 
frontală a controlerului. 

Controlul funcţiilor 
1. Pornire/oprire /Volume: Rotiţi butonul Volum pentru a porni / opri alimentarea 

sistemului şi a controla nivelul volumului. 
2. Bas: Controlează nivelul basului boxelor.  
3. LED indicator pornit /oprit  
4. Mufă căşti: Pentru un mini-conector stereo de 3,5mm de la căşti. 
5. Mufă MIC: Acceptă o mini mufă 3.5 mm stereo de la căşti sau microfon. 

Avertisment 
1. Nu conectati cablul de alimentare la o iesire AC pana cand nu ati facut toate 

legaturile.  
2. Va rugam sa indepartati cablul de alimentare AC daca nu folositi acest mecanism 

pentru o perioada mai lunga de timp.  
3. Nu picurati si nu stropiti apa pe boxe si asigurati-va ca nu ati asezat pe ele nici un 

obiect umplut cu lichide, cum ar fi vaze etc.  


