
БЪЛГАРСКИ  
Свързване на система говорители SW-G2.1 2000 
За да предотвратите неизправност и/или повреда на високоговорител или 
друго устройство, винаги намалявайте звука и изключвайте захранването на 
всички устройства преди свързване. 
 
1. Поставете сателитните говорители до монитора, по един от всяка страна. 
2. Поставете контролера на достижимо разстояние. 
3. Включете кабелите на субуфера и сателитния говорител (A, В и С) в 

субуфера и лявата и дясната букса. 
4. Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че бутона за 

захранване на контролера е на позиция изкл. Включете захранващият 
кабел (D) в стандартен контакт на електрическата мрежа. 

5. За TV/DVD/VCD/Домашно аудио/Гейм конзола: (фигура 1) 
Пъхнете 3.5mm стерео жак на кабел (E) в 3.5mm букса “AUX” на 
контрольор и след това свържете червен/бял RCA жак в двете RCA букси 
на TV/DVD/VCD/Домашно аудио/Гейм конзоли. 

6. За PC/MP3/CD или други стерео устройства: (фигура 2) 
Пъхнете RCA жаковете (червен и бял) на аудио кабела (E) в RCA буксата 
“AUX” на високоговорителя и пъхнете 3.5mm жак в аудио устройства, които 
използват стандартна 3.5mm букса, като настолен компютър, лаптоп, CD 
плейър, MP3 плейър и др. 

7. За интернет телефон: (фигура 3) 
-Включете 3,5 мм жаковете на стерео кабелите (E/F) към буксите за 
микрофон и AUX на контролера. 
-Включете другия край на стерео кабелите в звуковата карта. 
-Слушалките могат да бъдат включени в жаковете за микрофон (5) и 
слушалка (4) на предния панел на контролера. 

8. Когато приключите връзката, включете "Power Switch" (Превключване на 
захранването) на гърба на контролера и натиснете бутона "STANDBY" 
(РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ) на предния панел на контролера, за да 
стартирате системата. 
 



БЪЛГАРСКИ  
Контролни функции 

1. Захранване: Натиснете за вкл./изкл. на високоговорителите. 
2. Ниво на звука«VOLUME»: Контролира нивото на звука на системата. 
3. Баси «BASS»: Контролира нивото на басите на системата. 
4. HEADPHONE (Слушалки): Приема 3,5 мм стерео мини-жак от слушалка 
5. Жак на микрофон: Приема 3,5 мм стерео мини-жак от слушалки или 

микрофон. 
6. LINE-IN: Приема 3,5 мм стерео мини-жак от MP3 или други стерео 

устройства. 
7. LED индикатор на входния източник: RCA - синя светлина; заден AUX - 

зелена светлина; преден AUX - оранжева светлина. 
8. Режим на готовност: Включва/изключва системата от високоговорители, 

LED индикаторът за входния източник ще бъде изключен, докато 
режимът на готовност е включен, а захранването е изключено. 

9. Източник: Изберете различен входен източник от RCA, предния и задния 
AUX. 

 
Предупреждение 
1. Не свързвайте захранващия кабел в контакта докато не направите 

всички връзки. 
2. Моля, изключете захранващия кабел ако не възнамерявате да 

използвате устройството за дълго време. 
3. Не излагайте говорителите на капки и пръскане и не поставяйте 

върху тях предмети пълни с вода като вази и др. 
4. Когато системата е в режим на готовност, LED индикаторът за 

входния източник ще бъде изключен и системата НЯМА да работи. 
Натиснете бутона "STANDBY" (РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ), за да 
стартирате системата, и синият индикатор ще се включи. 

 


