
LATVIEŠU 
SW-G2.1 2000 skaļruņu sistēmas pievienošana 
Lai izvairītos no darbības traucējumiem un/vai bojājumiem skaļrunim vai citām 
ierīcēm, vienmēr nogrieziet skaļumu un izslēdziet strāvas padevi visām ierīcēm, 
pirms veicat jebkādus savienojumus. 
 
1. Novietojiet malējos skaļruņus blakus monitoram – vienu katrā pusē.  
2. Novietojiet regulēšanas ierīci sasniedzamā attālumā.  
3. Pievienojiet zemfrekvenču un malējo skaļruņu kabeļus (A, B un C) vadības ierīces 

zemfrekvenču skaļrunim - kreisajam un labajam skaļruņa izvades spraudkontaktam. 
4. Pirms pievienojat elektrokabeli, pārbaudiet, vai vadības ierīces ieslēgšanas poga ir 

stāvoklī izslēgts. Pievienojiet maiņstrāvas kabeli (D) standarta elektrības 
kontaktligzdai.  

5. TV/DVD/VCD/mājas audio/spēļu konsolei: (1. attēls) 
Iespraudiet 3,5 mm kabeļa (E) stereo kontaktdakšu 3,5 mm kontaktligzdā „AUX” 
galvenajā kontrolieris un tad ievietojiet sarkano/balto RCA kontaktdakšu divās 
TV/DVD/VCD/mājas audio/spēļu konsoļu RCA kontaktligzdās. 

6. Datoram/MP3/CD un citām stereo ierīcēm: (2. attēls) 
Iespraudiet audio kabeļa (C) RCA kontaktdakšas (sarkano un balto) RCA 
kontaktligzdā „AUX” galvenajā skaļrunī un iespraudiet 3,5 mm kontaktdakšu audio 
ierīcēs, kas izmanto standarta 3,5 mm kontaktligzdu, kā, piemēram, darbvirsma, 
piezīmjdators, CD atskaņotājs, MP3 atskaņotājs u.tml. 

7. Interneta zvanam: (3. attēls) 
-Iespraudiet stereo kabeļa (E/F) 3,5 mm spraudni vadības ierīces mikrofona un 
AUX kontaktligzdā. 
-Otru audio kabeļa galu iespraudiet skaņas kartē.  
-Austiņu spraudņus iespraudiet mikrofona (5) un austiņu (4) kontaktligzdās, kas 
atrodas vadības ierīces priekšpusē. 

8. Kad savienojums ir pabeigts, ieslēdziet "Power Switch" (barošanas slēdzis) 
kontrollera aizmugurē un piespiediet pogu "STANDBY" (GAIDSTĀVE) uz 
kontrollera priekšējā paneļa, lai ieslēgtu sistēmu. 
 



LATVIEŠU 
Vadības funkcija 

1. Strāva: pieslēdz vai atslēdz strāvu skaļruņiem. 
2. Skaļums: regulē sistēmas skaņas līmeni. 
3. Bass: regulē skaļruņa basa līmeni. 
4. HEADPHONE (austiņas): paredzēts austiņu 3,5 mm stereo minispraudnim 
5. Mikrofona kontaktligzda: paredzēta austiņu 3.5 mm stereo minispraudnim, 

austiņu vai mikrofona pievienošanai.  
6. LINE-IN (savienošanas ieeja): paredzēta 3,5 mm stereo minispraudnim MP3 vai 

citās stereo ierīcēs 
7. Ieejas avota LED indikators: RCA - zila gaisma; aizmugurējais AUX - zaļa 

gaisma; priekšējais AUX - oranža gaisma. 
8. Gaidstāve: Ieslēdz/izslēdz strāvas padevi skaļruņu sistēmai; ieejas avota LED 

indikators ir izslēgts, kamēr ir ieslēgts gaidstāves režīms un ir izslēgta strāvas 
padeve. 

9. Avots: Izvēlieties dažādus ieejas avotus: RCA, priekšējais un aizmugurējais AUX. 
 
Brīdinājums  
1. Nespraudiet strāvas spraudni līdzstrāvas (AC) kontaktā, kamēr nav 

savienotas visas pārējās daļas. 
2. Lūdzu, atvienojiet līdzstrāvas kabeli, ja jūs ierīci ilgāku laiku nelietojat.  
3. Nepieļaujiet, ka uz skaļruņiem nokļūst šķidrums, nenovietojiet uz tiem 

traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes. 
4. Kamēr sistēma atrodas gaidstāves režīmā, ievades avota LED indikators ir 

izslēgts un sistēma nedarbojas. Piespiediet pogu STANDBY (GAIDSTĀVE), 
lai ieslēgtu sistēmu, un zilais indikators ieslēgsies. 
 


