
VIệT NAM 
Kết nối Loa SW-G2.1 2000 
Để ngăn ngừa sự cố và/hoặc hư hỏng loa hoặc thiết bị khác, luôn luôn tắt điều chỉnh 
âm lượng, và tắt nguồn tất cả các thiết bị trước khi kết nối. 

 
1. Đặt các loa vệ tinh gần màn hình, mỗi cái một bên. 
2. Đặt bộ điều khiển trong khoảng cách cho phép.  
3. Cắm dây loa subwooffer và loa vệ tinh (A, B & C) vào bộ điều khiển loa subwoofer, 

jack ngỏ ra loa trái và phải. 
4. Trước khi cắm dây nguồn, đãm bảo nút vặn nguồn bộ điều khiển ở trạng thái “Tắt”. 

Cắm dây nguồn AC (D) vào ổ cắm điện gia đình. 
5. Cho thiết bị TV/DVD/VCD/Hệ Thống Âm Thanh Gia Đình /Máy Chơi Game 

(Hình 1) 
Cắm jack âm thanh 3.5mm của dây (E) vào ngỏ 3.5mm “AUX” trên bộ điều khiển 
và sau đó kết nối cắm jack RCA màu đỏ/trắng vào hai ngỏ RCA của 
TV/DVD/VCD/Hệ Thống Âm Thanh Gia Đình /Máy Chơi Game. 

6. Cho PC/MP3/CD hoặc thiết bị stereo khác: (Hình 2) 
Gắn jack RCA (màu trắng và đỏ) của dây âm thanh (E) vào cắm RCA (E) trên bộ 
điều khiển và cắm jack âm thanh 3.5mm vào thiết bị âm thanh mà sử dụng cắm 
3.5mm tiêu chuẩn, như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy nghe nhạc CD, 
MP3, v.v. 

7. Cho điện thoại Internet (Hình 3) 
-Cắm jack 3.5mm của dây âm thanh (E/F) vào ngỏ Mic và AUX mỗi cái vào bộ điều 
khiển. 

-Cắm phía khác của dây âm thanh vào card âm thanh. 
-Cắm tai nghe nói (headset) vào jack Mic (5) VÀ Earphone (4) phía trước bộ điều 
khiển 

8. Khi bạn hoàn tất kết nối, bật công tắc nguồn “Power Switch” phía sau bộ điều 
khiển và nhấn nút “STANDBY” phía trước của bộ điều khiển để khởi động hệ 
thống. 



VIệT NAM 
Chức Năng Điều Khiển 

1. Power: Nhấn để bật/tắng nguồn loa 
2. Volume: Điều chỉnh âm lượng hệ thống 
3. Bass: Điều chỉnh âm lượng bass của loa 
4. HEADPHONE: Cho cắm âm thanh stereo 3.5mm từ headphone 
5. MIC Jack: Cho cắm âm thanh 3.5mm từ headset hoặc microphone 
6. LINE-IN: Cho cắm âm thanh stereo 3.5mm từ MP3 hoặc thiết bị âm thanh khác 
7. Đèn LED Chỉ Thị Ngỏ Vào: Đèn xanh dương-RCA; đèn xanh lá cây – AUX phía 

sau; Đèn màu cam – AUX phía trước 
8. Chế độ chờ: Bật nguồn tắt/mở hế thống loa; Đèn LED chỉ thị nguồn vào sẽ tắt 

trong khi chế độ chờ thì sáng và nguồn thì tắt  
9. Nguồn Tín Hiệu: Lựa chọn nguồn tín hiệu khác nhau từ RCA, AUX trước và sau. 
 
Cảnh Báo 
1. Không cắm nguồn vào ổ cắm AC đến khi tất cả kết nối hoàn tất. 
2. Tháo nguồn AC nếu bạn không dùng thiết bị này trong thời gian dài. 
3. Không để loa bị dính hay văng nước và đảm bảo không có vật thể chứa 

chất lõng như bình, etc. đặt trên nó.  
4. Khi hệ thống ở trạng thái chờ, đèn LED chỉ thị nguồn không sáng và hệ 

thống sẽ KHÔNG hoạt động. Nhấn nút STANDBY để khởi động hệ thống và 
đèn chỉ thị xanh dương sẽ bật sáng. 

 
 


