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SVEN СМ стереоқұлаққабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды
білдіреміз!
АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2015. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған.
Барлық құқықтар қорғалған.
ТАҒАЙЫНДАЛУЫ
Микрофоны бар SVEN AP-B770MV стереоқұлаққап ДК, ноутбуктармен
және басқа да ұялы құрылғыларымен Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді жіберу арқылы жұмыс жасауға арналған. Оларды сонымен қатар
ғаламтор-телефонияда, бейнеконференцияларды жүргізу кезінде, мультимедиялық қосымшаларда, интерактивті ойындарда, сөзді айырып тану
және шет тілдерін үйрену үшін қолданылуға болады.
ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Стереоқұлаққап – 1 дана
• Micro USB арналған USB қоректендіру кабелі – 1 дана
• Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАР
• Стереоқұлаққапты көлік жүргізген кезде қолданбаңыз.
• Стереоқұлаққапты ұзақ уақыт дыбысын қатты қойып қолданбаңыз (15 минуттан астам) – есту қабілетіңіз нашарлайды.
ЕРЕКШЕЛІГІ
• Bluetooth 4.0 арқылы сымсыз сигнал беру
• Аккумулятор арқылы жұмыс жасау уақыты – 22 сағатқа дейін
• Әрекет аумағы – 10 метрге дейін
• Тректерді ауыстырып қосудың меңгеру мүмкіндігі
• Қоңырауды қабылдау
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СИПАТТАУ
: келесі трек
: Рlay/Рause
: алдыңғы трек
CHARGE: зарядтауға
арналған micro USB ажыратуы
MIC: микрофон
: құлаққапты қосу/сөндіру,
қоңыраумен меңгеру түймесі
V-: дыбыс деңгейін азайту түймесі
V+: дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі
Жарықдиодтық индикатор

1-сурет. Құлаққаптың
құрылысы

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ
Құрылғыны қосу және сөндіру
түймені
• Гарнитураны қосу үшін, дыбыс сигналы шыққанға дейін
басып тұрыңыз. Қосылған кезде
жарықдиодтың көк түсі жыпылықтай
бастайды. Құрылғыны өшіру үшін, дыбыс сигналы шыққанға дейін
түймесін қайтадан басып, ұстап тұрыңыз. Өшірген кезде жарықдиодтың
қызыл түсі үш рет жыпылықтайды.
Меңгеру түймелері
Телефонмен түйіндесуінде:
түймесін басыңыз. Сөйлесіп
• түскен қоңырауды қабылдау үшін
болған соң, қайтадан
түймесін басыңыз;
•
түймені ұзақ уақыт (~2 сек.) басып тұрсаңыз, соңғы абонентке қоңырау шала аласыз;
•
түймені қысқа уақыт (2 сек. кем) басып тұрсаңыз (сөйлеспеген
кезде) дауыспен теру атқарымы қосылады (телефонның конфигурациясына байланысты).
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Ойнатқыш режимінде:
•
или
түймелерін ұзақ уақыт басып тұрған кезде трек/бейне оралуы
қосылады.
Гарнитураны зарядтау
• Гарнитураны ДК-ге micro USB арналған USB кабелі (жинақтан) арқылы
қосыңыз. Зарыдтау кезінде индикатордың
қызыл түсі жанады.
• Құрылғы толығымен зарядталып болғасын, индикатор сөнеді.
• Аккумулятордың зарядталу деңгейі төмен болған кезде бірнеше рет
қызыл түсі жыпылықтап
дыбыс сигналы шығады, ал индикатордың
тұрады.
• Құлаққапта құрылғының интегралды бөлігі ретінде батарея қолданылады, сондықтан оны жойып немесе ауыстырып көрмеңіз, себебі, кепіл=
діктің күшін жоюына немесе құрылғының бұзылуына апаруы мүмкін.
Bluetooth технологиясы
• Bluetooth хаттамасы бойынша деректерді сымсыз жіберудің арқасында құлаққапты үйлесімді құрылғыларға қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге
басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.
Гарнитураның құрылғымен түйіндесуі
• Bluetooth бойынша сигнал жіберу үшін алдын ала дыбыс көздің бұйыммен байланысын орнату керек (2-сур. қосылу схемасын қараңыз).
түймені жібермей, гарнитураны қосыңыз iздеу режимі басОл үшін
талады –
жарықдиодтық индикатордың көк және қызыл түстері кезектесіп қосылып тұрады.
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Компьютер

Телефон

Құлаққап

2-сурет. Косылу схемасы
• Сигнал көзінде (телефон, ноутбук, смартфон және т.б.) Bluetooth
құрылғыларын іздеу режимін таңдау қажет. Экранда «AP-B770MV» атауы
көрінеді, солмен байланыс орнату қажет*.
• Қосылу сәтті болған кезде құлаққапта қысқа дыбыс сигналы естіледі,
гарнитурада іздеу индикациясы тоқталады. Егерде ешқандай құрылғы
қосылмаса, іздеу режимі өзінен өзі үш минуттан соң өшіп қалады,
гарнитура бұрынғы қалпына көшеді. Егерде құрылғылардың түйіндесуі
сәтсіз болса, жүйені қайтадан іздеу режиміне қою қажет (өшіріп және
қосып)**.
• Bluetooth арқылы қосулы құрылғымен деректермен ауысу кезінде
гарнитурада индикатордың i көк түсі қысқа уақыттай жыпылықтап
тұрады.
* Bluetooth арқылы құрылғылардың кейбір модельдерімен байланысу үшін,
мүмкін, «0000» кодын енгізген қажет болар.
** Егерде бұйым дыбыс көзі құрылғылар тізімінде жазылған болса, қайта іздеу
режимін қосу қажет емес. Бұйымның атауы мен дыбыс көзінде «қосылу»
командасын ғана таңдаңыз.
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Сипаттамалар және өлшем бірліктері Мәні
Сегіштік, дБ
құлаққап: 106 ± 2
микрофон: -58 ± 2
Жиілік диапазоны, Гц
құлаққап: 20 – 22 000
микрофон: 100 – 10 000
Кедергі, Ом

32

Мембрана, мм

Ø 40

Қосылу типі

Bluetooth 4.0

Bluetooth қолдайтын пішіндері

HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Әрекет аумағы, м

10

Жұмыс уақыты, сағат

22 дейін

Салмағы, г

210

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

Техникалық қолдау www.sven.ﬁ сайтында
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Үлгi: AP-B770MV
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 Республикасы, 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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