
EESTI 
Ühendades SW-G2.1 2000 kõlarisüsteemi 
Selleks, et vältida kõlarite või teiste seadmete kahjustamist või rikkumist lülitage alati 
enne seadmete ühendamist need välja ja keerake helitugevus maha. 
 
1. Asetage satelliitkõlarid üks ühele, teine teisele poole ekraani.  
2. Asetage controller käeulatusse.  
3. Pistke sobwooferi ja satelliitkõlari kaablid (A, B ja C) kontrolleri sobwooferisse, 

vasaku ja parema kõlari väljundi konnektorisse.  
4. Enne kui ühendate kaabli, olge kindel, et kontrolleri nupp on “off” positsioonis. 

Pistke AC elektrijuhe (D) standartsesse olmeseinakontakti. 
5. TV/DVD/VCD/Kodu heli/mängusüsteem: (Joonis 1) 

Sisestage juhtme (C) 3,5mm stereopistik 3,5mm pesasse „AUX“ vastuvõtjaga 
kontroller küljes ja siis ühendage punane/valge RCA pistik kahte RCA pesasse 
TV/DVD/VCD/Kodu heli/mängukonsooli küljes. 

6. PC/MP3/CD või teised stereoseadmed: (Joonis 2) 
Sisestage helikaabli (E) RCA pistikud (punane ja valge) RCA pesasse 
„AUX“ vastuvõtjaga kõlari küljes ja sisestage 3,5mm pistik standardset 3,5mm 
pesa kasutavasse seadmesse, nagu laua- või sülearvuti, CD-mängija, MP3 
pleier jne.  

7. Interneti telefoni jaoks: (Joonis 3) 
-Pistke stereo kaabli 3.5mm pistikud mikrofoni ja kontrolleri AUX pistikutesse. 
-Pistke stereo kaabli teine pool helikaarti. 
-Peatelefoni pistikud võib pista mikrofoni (5) ja kuularite (4) pistikud kontrolleri 
esipoolele. 

8. Pärast ühenduse lõpetamist vajuta juhtpaneeli tagaküljel sisse toitelüliti ning vajuta 
esiküljel süsteemi käivitamiseks nuppu “STANDBY” (ooterežiim). 



EESTI 
Kontroll funktsioon 

1. Power: Vajutage, et keerata kõlarid sisse/välja. 
2. Volume: Kontrollib süsteemi helitugevust. 
3. Bass: kontrollib kõlari bassi taset. 
4. HEADPHONE (KÕRVAKLAPID): ühendab kõrvaklappide 3,5 mm stereopistiku. 
5. Mikrofoni pistik: sobib peatelefoni või mikrofoni 3.5mm stereo mini pistikuga. 
6. LINE-IN (ÜHENDUSPESA): ühendab MP3-mängija või muu stereoseadme 3,5 

mm stereopistiku. 
7. Sisendi allika LED-märgutuli: RCA - sinine; tagumine AUX - roheline; eesmine 

AUX - oranž. 
8. Ooterežiim: lülitab kõlarite toite sisse/välja, sisendi LED-märgutuli on kustunud ja 

seade ei ole töös. 
9. Sisend: vali soovitud sisend, RCA; eesmine või tagumine AUX. 
 
Hoiatus 
1. Ärge ühendage pistikut AC pistikupessa enne kui kõik kõlari ühendused on 

tehtud. 
2. Palun eemaldage AC juhe kui te ei kasuta seda seadet pikka aega. 
3. Olge ettevaatlik, et veega täidetud esemed, nagu vaasid jne. ei oleks 

asetatud kõlarite peale. See aitab hoida vedeliku tilkumist või loksumist 
kõlaritele. 

4. Kui süsteem on ooterežiimis, kustub sisendi LED-märgutuli ja süsteem EI 
tööta. Süsteemi käivitamiseks vajuta nuppu “STANDBY” ja oota, kuni süttib 
sinine märgutuli. 

 


