
LIETUVIŠKAI 
SW-G2.1 1250 Garsiakalbių sistemos prijungimas 
1. Pastatykite palydovinius garsiakalbius po vieną kiekvienoje vaizduoklio pusėje.  
2. Įsitikinkite, jog valdiklis yra pasiekiamas. 
3. Įkiškite žemų tonų garsiakalbio ir palydovinių garsiakalbių laidus (A, B ir C) į kairį bei 

dešinį garsiakalbių išeigos jungiklius, esančius žemų tonų garsiakalbio valdiklyje.  
4. Prieš jungdami maitinimo laidą, įsitikinkite, jog valdiklio įjungimo mygtukas yra 

nustatytas į “off” arba “out” padėtį. Įkiškite kintamosios srovės maitinimo laidą (D) į 
standartinį kištukinį lizdą. 

5. Pasukite „Volume“ (garsumo) mygtuką sistemos įjungimui ar išjungimui 
6. TV/DVD/VCD/ namų garso (žaidimo) konsolei: (1 pav.) 

Įkiškite 3,5 mm stereo laido kištuką (E) į 3,5 mm lizdą „AUX“, esantį priimančiame 
kontrolierius, tuomet įjunkite raudoną ir baltą RCA kištukus į du RCA TV/DVD/VCD/ 
namų garso (žaidimo) konsolės lizdus. 

7. Kompiuteriui ar MP3/CD arba kitiems stereo prietaisams: (2 pav.) 
Įkiškite garso kabelio (C) RCA kištukus (raudoną ir baltą) į RCA lizdą „AUX“, 
esančius priimančiame garsiakalbyje, tuomet įkiškite 3,5 mm kištuką į garso 
prietaisus, naudojančius standartinį 3,5 mm lizdą, pvz. darbalaukį, skreitinuką, CD 
leistuvą, MP3 leistuvą, kt. 

8. Internetiniam telefonui: (3 pav.) 
-Įkiškite 3.5mm stereo laidų (E/F) kištukus į mic (liet. mikrofonas) ir AUX (liet. 
pagalbinis) spyruoklinius perjungiklius, esančius valdiklyje. 

-Įkiškite kitą stereo kabelių galą į garso plokštę. 
-Ausinių kištukai gali būti kišami į mikrofono (5) ir ausinių (4) spyruoklinius 
perjungiklius, esančius valdiklyje. 

Kontrolės funkcija 
1. Power (maitinimas)/ Volume (garsas): Pasukite „Volume“ (garsumo) mygtuką 

sistemos įjungimui ar išjungimui bei garsumo kontrolei. 
2. Bass (liet. bosas): kontroliuojamas garsiakalbių boso lygis. 
3. Power on/off (liet. įjungimas/ išjungimas) - šviesos diodo indikatorius  
4. Headphone (ausinių lizdas): tinka su 3,5mm ausinių stereo mini-kištuku. 
5. Mikrofono spyruoklinis perjungiklis: tinka 3.5mm stereo ausinių ar mikrofono 

mini-kištukas. 
ĮSPĖJIMAS 
1. Neprijunkite maitinimo kištuko į AC kištukinį lizdą kol neatliksite visų sujungimų. 
2. Prašome išimti AC maitinimo laidą jeigu jūs nenaudojate šio prietaiso ilgą laiko 

tarpą. 
3. Neleiskite ant garsiakalbių lašėti ar užtikšti vandeniui ir įsitikinkite, kad jokie 

objektai su vandeniu tokie kaip, vazos ir t.t., nebūtų pastatomos šalia jų. 


