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Bezvadu stereo austiņas
ar mikrofonu
Pateicamies Jums par stereo austiņu TM SVEN iegādi!
AUTORTIESĪBAS
© 2015. SVEN PTE. LTD. Versija 1.0 (V 1.0).
Šī pamācība un tajā ietvertā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības ir aizsargātas.
PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS VEIDS
Stereo austiņas ar mikrofonu TM SVEN AP-B350MV ir paredzētas darbam ar datoriem, klēpjdatoriem un citām saderīgām ar tām sistēmām izmantojot datu pārraidi saskaņā ar Bluetooth
protokolu. Viņas arī var izmantot interneta telefonijā, veicot videokonferences, runas atpazīšanai un svešvalodu apmācībai.
KOMPLEKTĀCIJA
• Stereo austiņas — 1 gb.
• Noņemamais audio kabelis — 1 gb.
• USB barošanas kabelis uz micro USB — 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
• Bezvadu signāla pārraide ar Bluetooth 4.0 palīdzību.
• Iespēja vadīt treku pārslēgšanu.
• Izsaukuma pieņemšanas funkcija.
• Vadu/bezvadu audio signāla pārraide.
• Darbības laiks no akumulatora — līdz 10 stundām.
• Darbības rādiuss — līdz 10 metriem.
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APRAKSTS
a Power: austiņu, zvana vadības ieslēgšanas/ieslēgšanas poga
b vadības džoistiks
c Gaismas diožu indikators
d micro USB uzlādes ligzda
e Savienotājs audio kabeļa pieslēgšanai
f Mikrofons
PIESLĒGŠANA UN EKSPLUATĀCIJA
Uzmanību! Pirms ekspluatācijas uzsākšanas ir nepieciešams pilnīgi uzlādēt iebūvēto akumulatoru.
Garnitūras uzlādēšana
• Pievienojiet garnitūru ar datora USB portu vai USB uzlādes iekārtai ar USB/micro USB kabeļa (no komplekta) palīdzību. Uzlādēšanas laikā indikators c iedegas sarkanā krāsā.
• Kad iekārta būs pilnīgi uzlādēta, tad indikators iedegsies zilajā krāsā.
• Sasniedzot akumulatora uzlādes zemu līmeni skan periodiskais divkāršais īsais skaņas signāls un gaismas diožu indikators mirgo ar sarkanu krāsu.
• Austiņās tiek izmantots akumulators kā ierīces neatņemama sastāvdaļa. Līdz ar to nemēģiniet to izņemt vai nomainīt, jo tas var novest līdz garantijas anulēšanas vai ierīces bojājumam.
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
• Lai ieslēgtu garnitūru, nospiediet un paturiet pogu a līdz atskan skaņas signāls. Pie ieslēgšanas gaismas diode sāks mirgot ar zilu krāsu. Lai izslēgtu ierīci, atkārtoti nospiediet un paturiet
pogu a līdz noskanēs skaņas signāls. Pie izslēgšanas gaismas diode nomirgos ar sarkanu krāsu.
Vadības pogas
Savienojumā ar telefonu:
• lai pieņemtu ienākošo izsaukumu, nospiediet pogu a. Lai pabeigtu sarunu, nospiediet pogu
a atkārtoti;
• lai nomestu ienākošo izsaukumu, nospiediet un paturiet pogu a (~2 sek.)*;
• divkārši, īslaicīgi nospiežot pogu a, ieslēdzas pēdējā uzņemtā numura izsaukuma funkcija*;
• ilgstoša džoistika b (+/-) nobīde — skaļuma līmeņa izmaiņa;
• slaicīga b (
,
) nobīde — pārslēgšana starp savienotās ierīces mediju atskaņotāja
muzikālajiem trekiem**;
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• īslaicīga nospiešana uz džoistiku
ņotāja pauze**.

b — Atskaņošana/Pievienotās ierīces mediju atska-

* Atkarībā no telefona/viedtālruņa konfigurācijas.
** Atkarībā no mediju atskaņotāja programmas.

Bluetooth tehnoloģija
• Bezvadu datu pārraide, izmantojot Bluetooth protokolu, ļauj pieslēgt austiņas bez vadiem
pie saderīgām ierīcēm. Datu pārraides maksimālais darbības rādiuss sastāda 10 m. Tādi šķēršļi
kā sienas, kā arī citas elektroniskās iekārtas, kuras var traucēt signāla pārraidei.
Garnitūras savienošana ar ierīci
• Signāla pārraidei izmantojot Bluetooth ir nepieciešams iepriekš izveidot savienojumu ar signāla
avotu (skatīt pieslēgšanas shēmu zīmējumā 2). Lai to izdarītu ieslēdziet garnitūru un neatlaižot pogu
a sagaidiet meklēšanas režīmu – gaismas diožu indikatorā sāks mainīties zila un sarkana gaisma.
• Uz signāla avota (telefons, klēpjdators, viedtālrunis un u.c.) nepieciešams izvēlēties Bluetooth
ierīču meklēšanas režīmu. Uz ekrāna parādīsies nosaukums «SVEN AP-B350MV», ar kuru ir nepieciešams izveidot savienojumu*.
• Ja savienojums ir veiksmīgs, tad austiņās atskan īss skaņu signāls, meklēšanas režīma indikācija austiņās tiek izbeigta. Ja nekāda ierīce nebūs pieslēgta, tad austiņas automātiski izslēgsies
pēc piecām minūtēm. Šajā gadījumā lai savienotu ierīces ir nepieciešams atkārtoti ieslēgt austiņas meklēšanas režīmā**.
• Datu apmaiņas laikā ar pieslēgtu ierīci izmantojot Bluetooth, garnitūras indikators c reti mirgo ar zilu krāsu.
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Dators

AP-B350MV

Telefons
Zīmējums 2. Pieslēgšanas shēma

* Lai veiktu pieslēgumu ar dažiem ierīču modeļiem, izmantojot Bluetooth, iespējams vajadzēs
ievadīt kodu «0000».
** Ja ierīce jau ir autorizēta avota ierīču sarakstā, tad atkārtotā meklēšanas režīma aktivācija
nav nepieciešama. Izvēlēties ierīces nosaukumu «SVEN AP-B350MV» un komandu «pieslēgties» uz signāla avota.

Lietošana vadu režīmā
• Ierīce var tikt izmantota ka stereo austiņas. Lai to izdarīt, pieslēdziet izslēgtās stereo austiņas
pie skaņas avota ar kabeli no komplekta ar savienotāja e palīdzību. Vadu režīmā vadīt stereo
austiņas var tikai ar skaņas avota palīdzību. Brīvroku funkcija šajā režīmā netiek atbalstīta.
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Parametri un mērvienības

Vērtība

Jūtīgums, dB

austiņas: 105 ± 3
mikrofons: -58 ± 2

Frekvenču diapazons, Hz

austiņas: 20–20 000
mikrofons: 30–16 000

Pretestība, Ω

32

Membrāna, mm

Ø 40

Savienojuma tips

Bluetooth 4.0

Bluetooth atbalstītie profili

HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Darbības rādiuss, m

līdz 10

Darbības laiks no akumulatora, st.

līdz 10

Savienotāja tips

štekeris Ø 3,5 мм (3 pin)

Kabeļa garums, m

1,2

Svars, g

150

Piezīmes. Tabulā norādītās tehniskās specifikācijas parametri ir tikai atsaucei un nevar 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.

6

