
УКРАЇНСЬКА 
Під’єднання акустичної системи SW-G2.1 2000 
Для запобігання збоїв та / або пошкодження динаміків та інших пристроїв, перш ніж 
робити будь-які з'єднання, збавте гучність звуку та вимкніть живлення всіх пристроїв. 
 
1. Розмістіть допоміжні гучномовці (акустичні колонки) по різні боки від монітору кожен.  
2. Переконайтеся, що блок регулювання знаходиться на відстані, що не перевищує 

довжину дротів. 
3. Підключіть дроти низькочастотного гучномовця та допоміжних гучномовців (A, B та C) 

до вихідних гнізд для низькочастотного гучномовця, лівого та правого гучномовців на 
блоці регулювання.  

4. Переконайтеся, що вмикач/вимикач живлення на блоці регулювання знаходиться в 
положенні “off”, перш ніж підключите дріт живлення. Вставте дріт електричного 
живлення змінного струму (АС) (D) в стандартну електричну розетку. 

5. Для TV / DVD / VCD /Домашнього Аудіо/Ігрової консолі: (Малюнок 1) 
Вставте 3.5mm штекер стерео кабелю (E) у 3.5mm роз’єм  кольору “AUX” на ведучому 
динаміку та потім під'єднайте червоний / білий RCA штекер до двох RCA роз’ємів на 
TV / DVD / VCD / Домашньому Аудіо / Ігровій консолі. 

6. Для ПК / MP3 / CD або інших стерео приладів: (Малюнок 2) 
Вставте RCA штекери (червоний та білий) аудіо кабелю (E) у RCA роз’єм “AUX” (Аудіо 
вхід ) на ведучому динаміку та підключіть 3.5mm штекер до аудіо пристроїв на яких 
використовуються стандартні 3.5mm роз’єми, наприклад настільний комп’ютер, 
ноутбук, CD плеєр, MP3 плеєр, та інші. 

7. Для Інтернет – телефону: (Малюнок 3) 
Під’єднайте 3.5мм. контактні штекери стереофонічного шнура до гнізда мікрофону (mic) 
та гнізда (AUX) на блоці регулювання. 
Під’єднайте іншій кінець стереофонічного шнура до звукової карти.  
Ви можете підключити контактні штекери від навушників до гнізда для мікрофону (mic) 
(5) та гнізда для навушників на передній панелі блоку регулювання (4) 

8. Коли закінчите з'єднання, увімкніть на задній частині контролеру “Вимикач живлення” 
та для запуску системи натисніть кнопку “РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ” на передній панелі 
контролера. 



УКРАЇНСЬКА 
Функція керування 

1. Strāva: pieslēdz vai atslēdz strāvu skaļruņiem. 
2. Skaļums«VOLUME»: regulē sistēmas skaņas līmeni. 
3. Бас«BASS»: Контролює рівень басу колонок.  
4. HEADPHONE (НАВУШНИКИ): Підключення 3.5mm стерео міні-штекера від 

навушників. 
5. Гніздо мікрофону (MIC): Підходить до 3.5мм. стереофонічних міні 

контактних штекерів від навушників та мікрофону. 
6. LINE-IN: Можливість підключення 3.5mm стерео міні-штекера від MP3 або 

інших стерео пристроїв. 
7. Світлодіодний індикатор джерела вхідного сигналу: RCA - синє світло, 

AUX на задній панелі - зелене світло; AUX на передній панелі - 
помаранчеве світло. 

8. Режим Очікування: Включіть живлення увімк./вимк. акустичної системи, 
світлодіодний індикатор джерела вхідного сигналу  буде вимкнений в той 
час як режим очікування буде включено та живлення вимкнено. 

9. Джерело: Виберіть інше джерело вхідного сигналу з RCA, AUX на задній та 
передній панелі. 

 
Попередження 
1. Не підключайте вилку живлення до розетки AC (змінного струму), доки 

не здійсните усі з`єднання. 
2. Будь ласка, від`єднайте AC кабель живлення, якщо не користаєтесь 

пристроєм довгий час. 
3. Не піддавайте динаміки розприскуванню або крапанню на них рідини 

та переконайтесь, що ніякий об`єкт, наповнений рідиною, наприклад, 
ваза і.т.д., не розташований на них зверху. 

4. Коли система перебуває у режимі очікування, світлодіодний індикатор 
джерела вхідного сигналу буде вимкнений та система НЕ БУДЕ 
працювати. Для запуску системи натисніть кнопку РЕЖИМ 
ОЧІКУВАННЯ та синій індикатор увімкнеться. 

 


