
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Σύνδεση του συστήματος ηχείων SW-G2.1 1250  
1. Τοποθετήστε τα ηχεία δορυφόρους δίπλα στην οθόνη, ένα σε κάθε πλευρά.  
2. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι σε προσιτό σημείο.  
3. Συνδέστε τα καλώδια του subwoofer και των ηχείων δορυφόρων (A, B & C) στο 

χειριστήριο του subwoofer, στην αριστερή και δεξιά υποδοχή εξόδου του ηχείου.  
4. Πριν συνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος του 

χειριστηρίου είναι στη θέση “off” ή “out”. Συνδέστε το κορδόνι ρεύματος AC (D) σε 
μια κανονική ηλεκτρική πρίζα. 

5. Γυρίστε το κουμπί της ‘Έντασης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το 
σύστημα και 

6. Για την TV/DVD/VCD/Σύστημα ήχου (Home Audio)/κονσόλα παιχνιδιού: 
(Σχήμα 1) 
Εισάγετε το στερεοφωνικό βύσμα των 3.5mm του καλωδίου (E/F) στην υποδοχή 
3.5mm “AUX” στο κύριο ελεγκτής και στη συνέχεια συνδέστε το κόκκινο/λευκό 
RCA βύσμα στις δύο RCA υποδοχές της TV/DVD/VCD/Συστήματος ήχου Home 
Audio/Κονσόλας παιχνιδιού. 

7. Για το PC/MP3/CD ή άλλες στερεοφωνικές συσκευές: (Σχήμα 2) 
Εισάγετε τα RCA βύσματα (κόκκινο και λευκό) του καλωδίου ήχου (C) στην RCA 
υποδοχή “AUX” στο κύριο ηχείο και εισάγετε το βύσμα 3.5mm στης συσκευές 
ήχου που έχουν την τυπική υποδοχή των 3.5mm, όπως ο επιτραπέζιος 
υπολογιστής, ο φορητός υπολογιστής, το CD player, MP3 player, κτλ. 

8. Για δικτυακό τηλέφωνο: (Σχήμα 3) 
-Συνδέστε τα βύσματα 3.5χιλ των στερεοφωνικών καλωδίων στις υποδοχές 
μικροφώνου και ΑUX στο χειριστήριο. 

-Συνδέστε το άλλο άκρο των καλωδίων στην κάρτα ήχου. 
-Τα βύσματα του headset μπορούν να συνδεθούν στις υποδοχές του μικροφώνου 
(5) και των ακουστικών (4) στο πίσω μέρος του χειριστηρίου. 

Λειτουργία Ελέγχου 
1. Τροφοδοσία/ Volume: Γυρίστε το κουμπί της ‘Έντασης για να ενεργοποιήσετε/ 

απενεργοποιήσετε το σύστημα και για να ελέγξετε το επίπεδο του ήχου 
2. Μπάσα: ελέγχει το επίπεδο των μπάσων του ηχείου. 
3. Ενδεικτική λυχνία LED ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  
4. Υποδοχή μικροφώνου: δέχεται ένα στέρεο μίνι φις 3.5χιλ από headset ή μικρόφωνο. 
5. Υποδοχή ακουστικών: δέχεται ένα στέρεο μίνι φις 3.5mm ακουστικών 

Προσοχή 
1. Μη συνδέετε το καλώδιο παροχής ρεύματος στην πρίζα πριν ολοκληρώσετε όλες τις άλλες 

συνδέσεις.  
2. Παρακαλώ απομακρύνετε το καλώδιο παροχής ρεύματος εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη 

συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
3. Μην εκθέτετε τα ηχεία σε υγρά και σταγόνες και σιγουρευτείτε ότι δεν έχουν τοποθετηθεί 

πάνω τους αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα κτλ.  


