
ČESKY 
Připojení reproduktorové soustavy SW-G2.1 2000 
Aby se předešlo nesprávné funkci či poškození reproduktoru či jiného zařízení, před 
jakýmkoli připojením vždy stáhněte hlasitost a vypněte napájení na všech zařízeních. 
 
1. Umístěte satelitní reproduktory vedle monitoru – na každou stranu jeden.  
2. Ujistěte se, že ovladač je v dostupné vzdálenosti.  
3. Zapojte kabely subwooferu a satelitních reproduktorů (A, B & C) do ovládacího 

subwooferu, výstupní konektory pravého a levého reproduktoru.  
4. Než zapojíte síťový kabel, přesvědčte se, že síťový vypínač na ovladači je nastaven 

na pryč. Zasuňte síťový kabel (D) do standardní domácí elektrické zásuvky. 
5. Pro konzolu TV/DVD/VCD/Domácího audia/Her: (Obrázek 1) 

Konektor 3,5 mm stereo zástrčku kabelu (E) vložte do 3.5mm zásuvky označené 
AUX na hostitelském a pak připojte červeno/bílou zásuvku RCA do dvou RCA 
zásuvek konzoly TV/DVD/VCD/Domácího audia/Her. 

6. Pro PC/MP3/CD či jiná stereo zařízení: (Obrázek 2) 
RCA zástrčky (červenou a bílou) zvukového kabelu (E) vložte do RCA zásuvky 
označené AUX na hostitelském a 3,5mm zásuvku vložte do audio zařízení, které 
používá standardní 3,5mm zásuvky, jako počítač, notebook, CD přehrávač, MP3 
přehrávač, atd. 

7. Pro internetovému telefonu: (Obrázek 3) 
-Zasuňte 3.5mm zástrčku stereofonních kabelů (E/F) do konektorů mic a AUX na 
ovladači. 

-Zasuňte druhý konec stereofonních kabelů do zvukové karty. 
-Zástrčky headsetu mohou být zasunuty do konektoru mic (5) a sluchátkového 
konektoru (4) na přední straně ovladače 

8. Wenn Sie die Verbindung beenden, schalten Sie den "Ein-/Aus-Schalter" auf der 
Rückseite des Controllers ein und drücken die "STANDBY"-Taste auf der 
Vorderseite des Controllers, um das System zu starten. 
 



ČESKY 
Funkce ovládání  

1. Power: stiskem se vypínají nebo zapínají reproduktory. 
2. Volume: ovládání hlasitosti reproduktorového systému. 
3. Bass: nastavení úrovně hlubokých tónů. 
4. SLUCHÁTKA: Přijímá 3,5mm stero mini konektor ke sluchátkům 
5. Konektor MIC: Vhodný pro 3.5mm stereofonní minizástrčku z headsetu nebo 

mikrofonu. 
6. LINE-IN: Přijímá 3,5mm stereo mini zástrčku z MP3 či jiných zvukových zařízení 
7. LED kontrolky vstupu: RCA - modrá; zadní AUX - zelená; přední AUX - 

oranžová. 
8. Zálohový režim: Zapne či vypne napájení reproduktorů, zatímco je systém v 

zálohovém režimu, kontrolka vstupu bude vypnutá. 
9. Zdroj: Zvolte zdroj mezi RCA, přední AUX a zadní AUX. 

 

Varování:  
1. Napájecí kabel nezapojujte, dokud není provedeno celkové propojení všemi 

potřebnými kabely. 
2. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze 

síťové zásuvky. 
3. Reproduktory nevystavujte vlhkosti, ani kapající vodě a ujistěte se, že na 

nich nejsou umístěny žádné předměty s tekutinou, jako např. vázy. 
4. Wenn sich das System im Standby-Modus befindet, ist die LED-Anzeige für 

die Eingangsquelle aus und das System funktioniert NICHT. Drücken Sie die 
STANDBY-Taste, um das System zu starten. Die blaue Anzeige schaltet sich 
ein. 

 


