
POLSKI 
Instrukcje dotyczące podłączenia głośników SW-G2.1 2000 
Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu i/lub uszkodzeniu głośnika albo innych 
urządzeń, należy, przed przystąpieniem do przeprowadzania połączeń, ściszyć 
głośność i wyłączyć zasilanie wszystkich urządzeń. 
 
1. Ustaw głośniki satelitarne w pobliżu monitora, po jednym z każdej strony.  
2. Sprawdź, że kontroler znajduje się w zasięgu ręki.  
3. Kable subwoofera i głośników satelitarnych (A, B i C) włóż do gniazd wyjściowych 

subwoofera oraz lewego i prawego głośnika w kontrolerze.  
4. Przed podłączeniem przewodu zasilania upewnij się, że przycisk zasilania 

kontrolera znajduje się w pozycji wyłącz. Włóż przewód zasilania (D) do zwykłego 
domowego gniazdka sieciowego. 

5. Dotyczy telewizorów/DVD/VCD/domowych urządzeń audio/konsoli do gier: 
(Rysunek 1) 
Wetknąć 3,5 mm wtyczkę stereo kabla (E) do 3,5 mm gniazda „AUX” na 
głównym kontroler, a następnie podłączyć czerwono-białą wtyczkę RCA do dwóch 
gniazd RCA telewizora/DVD/VCD/domowego urządzenia audio/konsoli do gier. 

6. Dotyczy PC/MP3/CD lub innych urządzeń stereofonicznych: (Rysunek 2) 
Wetknąć wtyczki RCA (czerwoną i białą) kabla audio (E) do gniazda RCA „ AUX” 
na głównym kontroler i wetknąć 3,5 mm wtyczkę do urządzenia audio, które 
wykorzystuje standardowe gniazdo 3,5 mm, takiego jak komputer biurkowy, 
notebook, odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3, itd. 

7. Telefon internetowy: (Rysunek 3) 
-Wtyczki 3,5 mm kabli stereo podłącz (E/F) do gniazd mic i AUX w kontrolerze. 
-Z drugiej strony kable stereo podłącz do karty dźwiękowej. 
-Wtyczki zestawu słuchawkowego można podłączyć do gniazd mikrofonu (5) i 
słuchawek (4), znajdujących się na panelu czołowym kontrolera. 

8. Po przeprowadzeniu podłączania, włączyć „Przełącznik zasilania” z tyłu kontrolera 
i nacisnąć przycisk „GOTOWOŚĆ” na panelu przednim kontrolera, by uruchomić 
system. 
 



POLSKI 
Funkcja regulacji 

1. Zasilanie: Naciskać, by włączyć/wyłączyć głośniki. 
2. Głośność: Reguluje poziom natężenia dźwięku systemu. 
3. Niskie tony «BASS»: Reguluje poziom niskich tonów głośnika. 
4. HEADPHONE (SŁUCHAWKI): akceptuje 3,5 mm mini wtyczkę stereofoniczną 

słuchawek 
5. Gniazdo MIC: na mini wtyczki stereo 3,5 mm ze słuchawek lub mikrofonu. 
6. Wejście LINE-IN: akceptuje 3,5 mm mini wtyczkę stereofoniczną MP3 lub innych 

urządzeń stereo 
7. Wskaźnik LED źródła sygnału wejściowego: RCA - światło niebieskie; tylne 

AUX - światło zielone; przednie AUX - światło pomarańczowe. 
8. Gotowość: Włącza/wyłącza system głośników, wskaźnik LED źródła sygnału 

wejściowego będzie wyłączone, gdy stan gotowości jest włączony, a zasilanie 
wyłączone. 

9. Źródło sygnału: można wybrać różne źródła sygnału: RCA, przednie lub tylne 
AUX. 

 
Ostrzeżenie 
1. Dopóki nie przeprowadzi się wszystkich połączeń, nie należy włączać 

wtyczki zasilania do gniazda wtykowego AC. 
2. Proszę wyciągnąć kabel zasilania AC, jeżeli urządzenie przez dłuższy czas 

nie będzie wykorzystywane. 
3. Nie należy narażać głośników na działanie wilgoci czy zachlapanie i upewnić 

się, że nie umieszcza się na głośnikach żadnych przedmiotów wypełnionych 
cieczami, takich jak wazony itp. 

4. Jeżeli system pracuje w trybie gotowości, wskaźnik LED źródła sygnału 
wejściowego będzie wyłączony, a system NIE będzie działał. Nacisnąć 
przycisk GOTOWOŚĆ, by uruchomić system, a niebieski wskaźnik zostanie 
zapalony. 

 


