
TÜRKÇE 
SW-G2.1 2000 Hoparlör Sistemi Bağlantısı 
Hoparlöre ve diğer cihazlara zarar gelmesini veya herhangi bir hasarı önlemek için, 
bir bağlantı yapmadan önce her zaman ses seviyesini düşürün, tüm cihazları kapatın. 
 
1. Uydu hoparlörleri monitörün yanına her biri bir tarafta olacak şekilde yerleştiriniz.  
2. Kontrol ünitesini erişim mesafesi dahilinde konumlandırmış olduğunuzdan emin 

olunuz.  
3. Subwoofer ve uydu hoparlör kablolarını (A, B & C) kontrol ünitesinin subwoofer, sol 

ve sağ hoparlör çıkış prizlerine takınız.  
4. Elektrik kablosunu bağlamadan önce, kontrol ünitesinin açma-kapatma kadranının 

“off” ya da “out” konumunda olmasına dikkat ediniz. AC elektrik kablosunu (D) bir 
standart ev elektrik prizine takınız. 

5. TV/DVD/VCD/Ev Ses/Oyun konsolu: (Şekil 1) 
Kablonun (E) 3,5mm stereo fişini ana denetleyicisi 3,5mm sokete “AUX” takın ve 
ardından kırmızı/beyaz RCA fişini TV/DVD/VCD/Ev Ses/Oyun konsollarının iki adet 
RCA soketine takın. 

6. PC/MP3/CD veya diğer stereo aygıtlar için: (Şekil 2) 
Ses kablosunun (E) RCA fişlerini (kırmızı ve beyaz) ana hoparlördeki RCA soketine 
“AUX” takın ve 3,5mm fişi masaüstü, dizüstü bilgisayar, CD çalar, MP3 çalar vb. 
standart 3,5mm soket kullanan ses aygıtlarına takın. 

7. Internet telefonu için: (Şekil 3) 
-Stereo kablolarının (E/F) 3.5mm fişlerini kontrol ünitesindeki mic ve AUX prizlerine 
takınız. 

-Stereo kablolarının diğer ucunu ses kartına takınız. 
-Kulaklığın fişleri, kontrol ünitesinin önündeki mic (5) ve kulaklık (4) prizlerine 
takılabilir. 

8. Bağantıyı bitirdiğiniz zaman, denetleyicinin arkasındaki "Güç Düğmesini" açın ve 
sistemi başlatmak üzere denetleyicinin ön panelindeki "STANDBY" düğmesine 
basın. 
 



TÜRKÇE 
Kontrol Paneli 

1. Power: Hoparlörleri açıp/kapatır. 
2. Volume: Sistemin ses seviyesini kontrol eder. 
3. Bass: Hoparlörün bas seviyesini kontrol eder. 
4. HEADPHONE: Bir kulaklıktan gelen 3,5mm stereo mini-fişi kabul eder 
5. MIC Prizi: Kulaklıktan veya mikrofondan gelen bir 3.5mm stereo mini-fişi kabul 

eder. 
6. LINE-IN: MP3 ya da diğer stereo cihazlar üzerinden gelen bir 3,5mm stereo 

mini-fişi kabul eder. 
7. Giriş kaynağı LED göstergesi: RCA - mavi ışık; arka AUX - yeşil ışık; ön AUX - 

turuncu ışık. 
8. Bekleme: Hoparlör sistemini açar/kapatır, bekleme modu aktif ve güç kapalı 

olduğu zaman giriş kaynağı LED göstergesi sönecektir. 
9. Kaynak: RCA, ön ve arka AUX'dan farklı giriş kaynağı seçin. 
 
Uyarı 
1. Tüm bağlantılar bitirilene kadar, elektrik fişini AC prizine bağlamayınız. 
2. Bu cihazı uzun bir süre için kullanmayacaksanız lütfen AC elektrik kablosunu 

prizden çekiniz. 
3. Hoparlörleri su damlamalarına ya da sıçramalarına maruz bırakmayınız ve 

vazolar gibi içi sıvı ile dolu olan nesneleri hoparlörlerin üzerine 
yerleştirmeyiniz. 

4. Sistem bekleme modunda olduğu zaman, giriş kaynağı LED göstergesi 
kapanacak ve sistem ÇALIŞMAYACAKTIR. Sistemi başlatmak üzere 
STANDBY düğmesine basın ve mavi gösterge yanacaktır. 

 


