
NEDERLANDS 
Het SW-G2.1 2000 Luidspreker systeem verbinden 
Verlaag om storingen en/of schade aan de speaker of andere apparaten te 
voorkomen altijd het volume, en schakel alle apparaten uit voor u aansluitingen gaat 
uitvoeren. 
 
1. Plaats de satelliet luidsprekers naast de monitor, één aan elke zijde.  
2. Wees er zeker van dat het controlesysteem binnen bereik is.  
3. Verbind de subwoofer en satteliet kabels(A, B & C) met de subwoofer van het 

controlesysteem, linkse en rechtse luidspreker output jacks.  
4. Voor u de stroomkabel verbind wees er zeker van dan de krachtknop van het 

controlesysteem zich in de “off” positie bevindt. Plaats de AC stroomkabel (D) in 
een standaard electrische huis stekker. 

5. Voor TV/DVD/VCD/Home Audio/spelconsole: (Figuur 1) 
Steek de 3.5mm stereostekker van kabel (E) in de 3.5mm plug “AUX” op de host 
en sluit daarna de rood/witte RCA stekkers aan op de twee RCA pluggen van de 
TV/DVD/VCD/Home Audio/spelconsole 

6. Voor PC/MP3/CD of andere stereo-apparaten: (Figuur 2) 
Steek de RCA-stekekrs (rood en wit) van audiokabel (E) in de RCA-plug “AUX” op 
de host-speaker en steek de 3.5mm stekker in de audio-apparaten waarop zo’n 
3.5mm plug aanwezig is, zoals een desktop, notebook, CD-speler, MP3-speler, 
enz. 

7. Voor Internet telefoon: (Figuur3) 
-Verbindt de 3.5mm stekkers van de stereo kabels (E/F) met de mic en AUX 
verbindingen op het controlesysteem. 

-Verbindt de andere zijde van de stereo kables met de geluidskaart. 
-De stekkers van de hoofdtelefoon kunnen verbonden worden met de mic (5) en 
oortelefoon (4) verbindingen aan de voorkant van het controlesysteem. 

8. Schakel zodra u klaar bent met aansluiten de stroomschakelaar in op de 
achterzijde van de controller, en druk daarna op het frontpaneel van de controller 
op “STANDBY” om het systeem te starten. 
 



NEDERLANDS 
Regelfunctie 

1. Power: Indrukken om de speakers in en uit te schakelen. 
2. Volume: Instellen van het volume van het systeem. 
3. Bass: Instellen van het basniveau van de speaker. 
4. HEADPHONE: Aansluiting 3,5mm stereo plug van een hoofdtelefoon 
5. MIC Jack: Aanvaardt een 3.5mm stereo mini stekker voor hoofdtelefoon of 

microfoon. 
6. LINE-IN: Aansluiting 3,5mm stereo plug van een MP3 of een ander 

stereo-apparaat 
7. Ingangsbron LED indicator: RCA - blauw licht; achter AUX - groen licht; voor 

AUX - oranje licht. 
8. Standby: Schakelt de stroom naar het speakersysteemaan/uit, de LED-indicator 

van de ingangsbron is uit in standby en met de stroom uit. 
9. Bron: Selecteer een andere ingangsbron uit RCA, voor en achter AUX. 
 
Waarschuwing 
1. Sluit het stroomsnoer niet aan op een stopcontact tot alle aansluitingen zijn 

uitgevoerd. 
2. Trek het stroomsnoer uit het stopcontact indien u het apparaat langere tijd 

niet gaat gebruiken. 
3. Stel de speakers niet bloot aan druppels of spatten, en zorg er voor dat er 

geen met water gevulde voorwerpen zoals een vaas op de speakers worden 
geplaatst. 

4. Als het systeem in standby-mode staat, zal de input-bron LED-indicator 
doven, en zal het systeem NIET werken. Druk op de STANDBY knop om het 
systeem te starten; de blauwe indicator gaat branden. 

 


