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Pateicamies Jums par stereo austiņu TM SVEN iegādi!

AUTORTIESĪBAS
© 2014. SVEN PTE. LTD. Versija 1.0 (V 1.0).
Šī pamācība un tajā ietvertā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aiz-
sargātas.

PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS VEIDS
Stereo austiņas ar mikrofonu TM SVEN AP-940MV ir paredzētas darbam ar datoru skaņas 
kartēm un citām saderīgām ar tām sistēmām (mājas kinoteātriem, portatīvajiem atskaņotā-
jiem, spēļu konsolēm, standarta stereo sistēmām).

KOMPLEKTĀCIJA
• Stereo austiņas — 1 gb.
• Mikrofona adapteris — 1 gb.
• Lietotāja pamācība — 1 gb.
• Garantijas talons — 1 gb.

DROŠĪBAS PRASĪBAS
• Nelietojiet stereo austiņas transporta vadīšanas laikā.
• Nelietojiet stereo austiņas izmantojot augstu skaļumu ilgu laiku (vairāk par 15 minūtēm) – tas var 
novest pie dzirdes pasliktināšanās. 

ĪPATNĪBAS
• Mikrofons atrodas uz plakanā kabeļa.
• Vienvirziena kabeļa pieslēgums.
• 3,5 mm (4 pin) savienotājs mobilām ierīcēm.
• Taustiņš izsaukuma/pauzes pieņemšanai.
• Mikrofona adapteris datoriem 2*3,5 mm (3 pin).
• Īpaša komforta izjūta.
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PIESLĒGŠANA UN EKSPLUATĀCIJA
• Pieslēdziet austiņu štekeri signāla avota (datora skaņas karte, klēpjdators, atskaņotājs un t.t.) 
audio izejas ligzdai, kā tas ir parādīts zīmējumā 1.
• Lietošanai ar datoru izmantojiet pāreju (mikrofona adapteri).
• Lietošanas režīmā ar mobilo telefonu, saņemot zvanu, vienu reizi nospiediet taustiņu funk-
cijas “Hands free” aktivācijai.
• Lietojot ar atskaņotāju, kurš atbalsta atskaņotāja vadības funkcijas, nospiediet taustiņu
lai pārslēgtu režīmus “Atskaņošana” – “Pauze”. Divkāršs taustiņa nospiedums — pāreja uz 
nākamo treku. Uzstādiet ar signāla avota skaļuma regulatora palīdzību nepieciešamo austiņu 
skaļuma līmeni.

Zīmējums 1. Pieslēgšanas shēma

Mikrofona
adapteris

Mikrofona
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Parametri un mērvienības Vērtība

Jūtīgums, dB austiņas: 105 ± 3
mikrofons: -58 ± 2

Frekvenču diapazons, Hz austiņas: 18–22 000
mikrofons: 30–16 000

Pretestība, Ω 32

Membrāna, mm Ø 40

Savienotāja tips Mini-jack (stereo) Ø 3,5 mm (4 pin)

Kabeļa garums, m 1,2 + 1 (adapteris datoram)
2*3,5 mm (3 pin)

Svars, g 215

Piezīmes. Tabulā norādītās tehniskās specifikācijas parametri ir tikai atsaucei un ne-
var būt par pamatu pretenzijām. Sakarā ar to, ka TM SVEN produkcija tiek pastāvīgi 
uzlabota, tehniskā specifikācija var būt izmainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskais atbalsts vietnē www.sven.fi.


