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Manualul utilizatorului

Vă mulțumim pentru achiziționarea căștilor stereo MC SVEN!

RECOMANDĂRI
Căștile stereo cu subwoofer cu vibrații SVEN AP-880 sunt concepute pentru 
funcționare cu plăcile audio PC și alte sisteme compatibile. Ele pot fi folosite 
și pentru telefonia prin internet, la desfășurarea conferințelor video, la apli- 
cații multimedia, jocuri online multi-player, pentru recunoașterea vocii și stu- 
dierea limbilor străine.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Nu folosiți căștile stereo în timpul conducerii unui autoturism. 
• Nu folosiți căștile stereo la un volum mare al sunetului pentru o perioadă în- 
delungată (mai mult de un sfert de oră) – acest lucru cauzează înrăutățirea 
auzului. 

PARTICULARITĂȚI
• Conector 2*3,5 mm (3 pin) pentru conectarea la PC 
• Amplificator de putere integrat
• Regulator al nivelului vibrațiilor subwooferului și al volumului 
• Fixator rotativ al microfonului 
• Pernuțe din piele
• Mărime reglabilă
• Cablu accidentat fabric împletit furtun, care previne încurcarea 
• Pasiv de reducere a zgomotului sistem SVEN PNC

CONSTRUȚIA SUBWOOFERULUI CU VIBRAȚII 
a Vibration Mode: schimbătorul 
regimurilor subwooferului cu
vibrații
b Volume: regulatorul volu- 
mului 
c Vibration LED: indicator LED 
al conectării subwooferului
d Capacul compartimentului 
pentru baterii Imag. 1. Construția subwooferului
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PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE
• Instalarea bateriilor. Deschideți compartimentul pentru baterii d, ținând 
cont de polaritate, instalați două baterii de tip AAA (nu fac parte din setul 
complet), închideți compartimentul pentru baterii.
• Setarea nivelului volumului.  Setați nivelul necesar al volumului, rotind re- 
gulatorul b.
• Schimbătorul nivelului subwooferului cu vibrații. Cu ajutorul schimbă- 
torului a selectați regimul de funcționare al subwooferului cu vibrații:
«OFF»: funcția subwooferului cu vibrații și indicatorul LED c sunt deconec- 
tate, căștile redau sunetul fără vibrații.
«I»: funcția subwooferului cu vibrații este conectată, indicatorul LED c  este 
aprins, nivelul vibrațiilor este slab.
«II»: funcția subwooferului cu vibrații este conectat la nivel maximal, indica- 
torul LED c arde, nivelul vibrațiilor este înalt.
Notă. Subwooferul cu vibrații nu funcționează fără baterii.

SPECIFICAȚII
Parametri, unități de măsurare
Sensibilitate, dB 

Diapazonul frecvențelor, Hz

Membrană, mm
Tip de conector
Lungimea cablului, m
Greutate, g

Valoare
căști: 100 ± 4 
microfon: -60 ± 3
căști: 20 – 20 000
microfon: 40 – 18 000
Ø 40
mini-jack (stereo) Ø 2*3,5 мм (3 pin)
2,4
295

Note:
• Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi 
cauza plângerilor. 
• Din cauza faptului că producerea TM SVEN se perfecționează încon- 
tinuu, aceste specificații pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.  
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Model: AP-880
Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN în Moldova:
SRL «ULTRA»,Chișinău, str. Creangă, 6V,
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,
e-mail: sales@ultra.md
IM «Accent Electronic» SA,
Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569. e-mail: sales@accent.md

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub cotrolul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 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. ap-880
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