
PORTUGUÊS/BRASIL 
Conectando os Sistema de Alto-Falantes SW- G2.1 2000 
Para prevenir mau funcionamento e/ou danos ao alto-falante ou outros dispositivos, 
sempre diminua o volume e desligue a energia de todos os aparelhos antes de fazer 
as conexões. 
 
1. Coloque os alto-falantes satélites próximo ao monitor, um de cada lado.  
2. Assegure-se de que o controlador esteja dentro de uma distância de alcance.  
3. Conecte os cabos do subwoofer e alto-falantes satélites (A, B & C) no subwoofer 

do controlador, tomadas de saída de alto-falantes esq e dir. 
4. Antes de conectar o cabo de energia, certifique-se de o botão de energia esteja 

na posição off. Conecte o cabo de energia AC (D) numa tomada elétrica 
doméstica padrão. 

5. Para TV/DVD/VCD/Home Audio/Consolas de jogos:(Figura 1) 
Introduza o conector estéreo 3.5mm do cabo (E) na entrada 3.5mm “AUX” da 
coluna central e, de seguida, introduza o conector RCA vermelho/branco nas duas 
entradas RCA da TV/DVD/VCD/Home Audio/Consola de jogos. 

6. Para PC/MP3/CD ou outros dispositivos estéreo:(Figura 2) 
Introduza os conectores RCA (vermelho e branco) do cabo de áudio (E) na 
entrada RCA “AUX” da coluna central e introduza o conector de 3.5mm nos 
dispositivos de áudio que utilizam uma tomada padrão de 3.5mm, tal como um 
computador, portátil, leitor de CD, leitor MP3, etc 

7. Para telefone da Internet (Figura 3): 
-Conecte os plugues de 3.5mm dos cabos (E/F) estéreo nas tomadas mic e AUX 
no controlador. 

-Plugue o outro lado dos cabos estéreos na placa de som. 
-Os plugues do headset podem ser conectados nas tomadas mic (5) e fone de 
ouvido (4) na frente do 

8. Quando você concluir a conexão, acione a “Chave de Energia (Power Switch)” 
atrás do controlador e pressione o botão “STANDBY” no painel dianteiro do 
controlador para iniciar o sistema. 
 



PORTUGUÊS/BRASIL 
Função do comando 

1. Power (ligar): liga / desliga os alto-falantes. 
2. Volume: controla o nível de volume do sistema. 
3. Bass (grave): controla o nível de graves dos alto-falantes. 
4. HEADPHONE: Aceita um mini-plugue 3.5mm estéreo de um headphone 
5. Tomada MIC: Aceita um mini plugue estéreo de 3.5mm de headset ou microfone. 
6. LINE-IN: Aceita um mini-plugue 3.5mm estéreo de MP3 ou outros dispositivos 

estéreo 
7. LED indicador fonte de entrada: RCA - luz azul; AUX traseiro - luz verde; AUX 

diant - luz laranja. 
8. Standby: Liga/desliga o sistema de alto-falantes, o LED indicador da fonte de 

entrada ficará desligado quando o standby estiver ativo e a energia desligada. 
9. Fonte: Selecione um fonte de entrada diferente do RCA, diant e tras . 
 
Advertência: 
1. Não conecte o plugue de energia na saída AC até que todas as conexões 

sejam feitas. 
2. Favor remover o fio do plugue AC se não usar este aparelho por um longo 

tempo. 
3. Não exponha os alto-falantes a goteiras ou respingos e certifique-se de que 

nenhum objeto com líquido, como um vaso, por exemplo, esteja colocado 
sobre eles. 

4. Quando o sistema está no modo espera, o LED de entrada da fonte será 
desativado e o sistema NÃO irá funcionar. Pressione o botão STANDBY 
para iniciar o sistema e o indicador azul irá ligar. 

 


