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SVEN СМ стереоқұлаққабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды 
білдіреміз!
АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. 
Барлық құқықтар қорғалған.
ТАҒАЙЫНДАУ
Sven АР-880 вибросабвуферлі стереоқұлаққаптары ДК дыбыс картала- 
рымен және басқа да олармен үйлесімді жүйелермен жұмыс істеуге ар- 
налған. Сонымен қатар оларды видеоконференциялар өткізгенде ға- 
ламтор-телефонияда, мультимедиялық қосымшаларда, интерактивті 
ойындарда, шет тілдерін үйренуде және тіл тануда қолдануға болады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
• Стереоқұлаққапты көлік жүргізу кезінде қолданбаңыз. 
• Стереоқұлаққапты дыбыс қаттылығының деңгейін ұлғайтып ұзақ уақыт 
қолданбаңыз (ширек сағаттан астам) – есту мүшеңіз нашарлауы мүмкін. 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• 2*3,5 мм (3 pin) ажырайтын қосылыс ПК қосу үшін
• Кіріктірмелі күшейткіш
• Вибросабвуфер мен дыбыс қаттылығы деңгейін реттеу
• Бұрылмалы микрофон ұстағышы
• Теріден жасалынған амбушюрлар
• Бас жағы реттелінеді
• SVEN PNC шуды ақырындап басу
жүйесі 

ВИБРОСАБВУФЕР ҚҰРЫЛЫМЫ
a Vibration Mode: вибросабвуфердің 
жұмыс режимін қосып-ажыратқышы
b Volume: дыбыс қаттылығы деңгейін 
реттеуіші 
c Vibration LED: вибросабвуфердің 
қосу светодиодты индикаторы
d Батарейкалар тұратын бөлімның қақпағы

1 сур. Вибросабвуфер
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Сипаттамалар және өлшем бірліктері
Сезгiштiк, дБ 

Жиiлiк диапазоны, Гц

Мембрана, мм
Ажыратқыш түрi
Кабель ұзындығы, м
Салмағы, г

Мәні
кұлаққаптар: 100 ± 4
микрофон: -60 ± 3
кұлаққаптар: 20 – 20 000
микрофон: 40 – 18 000
Ø 40
mini-jack Ø 2*3,5 мм (3 pin)
2,4
295

Ескертулер:
• Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және 
наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды. 
• Sven СМ өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер ал-
дын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.  

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында. 

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ
• Батарейкаларды орнату. Батарейкалар тұратын бөлімнің 4 қақпағын 
d ашыңыз, қарама-қарсылықты сақтай отырып, ААА типті екі батарей-
каны (жинақта жоқ) салыңыз да, батарейкалар бөлімінің қақпағын жабыңыз.
• Дыбыс қаттылығы деңгейін реттеу. Доңғалақшаны b айналдырып, 
қалауыңызша дауысын реттеңіз.
• Вибросабвуфер деңгейі қосып-ажыратқышы. Қозғалмалы қосып- 
ажыратқыш a арқылы вибросабвуфердің жұмыс режимін таңдаңыз:
«OFF»: вибросабвуфердің  функциясы және светодиод c ажыратылған, 
құлаққаптар дауысты дірілсіз шығарады;
«I»: вибросабвуфердің функциясы қосулы, светодиод c жанып тұр, ви- 
брация деңгейі бәсе;
«II»: вибросабвуфердің функциясы максималды деңгейде қосулы, све- 
тодиод c жанып тұр, вибрация деңгейі күшті.
Ескерту. Батарейкаларды орнатпай вибросабвуфер жұмыс ітемейді.
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Үлгi: AP-880 
Импортерлер CM SVEN Қазақстан 
республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов 
көшесінің бұрылысы, yй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан 
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» 
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Рес- 
публикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, 
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, 
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия 
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, 
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the 
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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