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Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τα στερεοφωνικά ακουστικά ТМ SVEN!

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
© 2014. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0).
Το παρόν Εγχειρίδιο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό προστατεύονται από δικαιώ-
ματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τα στερεοφωνικά ακουστικά Sven AP-940MV είναι σχεδιασμένα για να λειτουργήσουν με κάρ-
τες ήχου PC κι άλλων συμβατών συστημάτων (home cinema, φορητών συσκευών αναπαραγω-
γής, κονσόλων ηλεκτρονικών παιχνιδιών, πρότυπων στερεοφωνικών συστημάτων).

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
• Στερεοφωνικά ακουστικά – 1 τεμ.
• Αντάπτορας μικροφώνου – 1 τεμ.
• Εγχειρίδιο χρήσης – 1 τεμ.
• Κάρτα εγγύησης – 1 τεμ.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Μην χρησιμοποιείτε τα στερεοφωνικά ακουστικά κατά την οδήγηση.
• Μην χρησιμοποιείτε τα στερεοφωνικά ακουστικά σε μεγάλη ένταση για μεγάλο χρονικό διά-
στημα (παραπάνω από ένα τέταρτο), διότι μπορεί να προκληθεί επιδείνωση της ακοής.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΤΗΤΕΣ
• Μικρόφωνο σε επίπεδο καλώδιο.
• Μονομερή σύνδεση καλωδίου.
• Υποδοχή 3,5 mm (4 - pin) για κινητές συσκευές.
• Κουμπί για λήψη της κλήσης και παύση.
• Αντάπτορας μικροφώνου για PC 2*3,5 mm (3 pin).
• Άνετη εφαρμογή.
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ap-940mvΕγχειρίδιο χρήσης

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Συνδέστε το βύσμα ακουστικών στην υποδοχή εξόδου ήχου της πηγής (κάρτας ήχου του 
υπολογιστή, φορητού υπολογιστή, συσκευής αναπαραγωγής κ.λπ.), όπως φαίνεται στην εικ. 
1. Για χρήση με υπολογιστή χρησιμοποιήστε προσαρμογέα (αντάπτορα μικροφώνου) που πε-
ριλαμβάνεται.
• Σε λειτουργία χρήσης με κινητό τηλέφωνο, κατά την εισερχόμενη κλήση, πατήστε μια φορά 
το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Hands free».
• Για χρήση με συσκευή αναπαραγωγής που υποστηρίζει τη λειτουργία ελέγχου της συσκευής 
αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο για εναλλαγή της λειτουργίας «Αναπαραγωγή» - 
«Παύση». Διπλό πάτημα του πλήκτρου - μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
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Εικ. 1. Σχέδιο σύνδεσης
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά και μονάδες μέτρησης Τιμές

Ευαισθησία, dB Ακουστικά: 105 ± 3
Μικρόφωνο: -58 ± 2

Εύρος συχνοτήτων, Hz Ακουστικά: 18 – 22.000
Μικρόφωνο: 30 – 16.000

Αντίσταση, Ωμ 32

Μεμβράνη, mm Ø 40

Τύπος υποδοχής Mini-jack (στερεοφωνικό) Ø 3,5 mm (4 pin)

Μήκος καλωδίου, μ 1,2 + 1 (αντάπτορας για PC) 2*3,5 mm (3 pin)

Βάρος, γρ 215

Παρατηρήσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα είναι πλη-
ροφοριακά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιτία για αξιώσεις. Επειδή τα 
προϊόντα ТМ SVEN συνέχεια βελτιώνονται, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να 
αλλάξουν χωρίς τη προειδοποίηση.

Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.sven.fi
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