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SVEN СМ стереоқұлаққабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды 
білдіреміз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. 
Барлық құқықтар қорғалған.

ТАҒАЙЫНДАУ
Мультимедиялық Sven SEB 26 BK стереоқұлаққап микрофонмен ДК 
дыбыс карталарымен және соларға үйлесетін басқа да жүйелермен 
жұмыс жасауға арналған: үй кинотеатрлары, ықшам ойнатқыштар, ком- 
пьютер ойын приставкалары, стандартты стереожүйелер.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Стереоқұлаққап микрофонмен – 1дана
• Микрофондық адаптер – 1дана
• Тасымалдауға арналған қап – 1дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
• Стереоқұлаққапты көлік жүргізу кезінде қолданбаңыз. 
• Стереоқұлаққапты дыбыс қаттылығының деңгейін ұлғайтып ұзақ уақыт 
қолданбаңыз (ширек сағаттан астам) – есту мүшеңіз нашарлауы мүмкін. 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Гарнитураның және құлаққаптың бірегей тіркесі бір бұйымда
• iPhone, iPod touch, iPad үйлесімді
• Микрофондық адаптер 2*3,5 мм (3 pin) қосылыс ПК  үшін
• «Mute» микрофонын ажырату атқарымы
• L-типті алтындалған ажырату 3,5 мм (4 pin) ажырайтын қосылыс ұтқыр 
құрылымдар үшін  
• 2 жұп ауыстырмалы амбушюрлары
• Тасымалдауға арналған қап
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1-сурет. Қосылу схемасы

ПАЙДАЛАНУ
• Дыбыс құрылғыларымен бірге қолданылу үшін құлаққапты компью- 
тердің дыбыс картасының, CD/MP3-плеердің және с.с. шығыс ажыра- 
туына жалғаңыз, 1-сур. қараңыз.
• Игерушілік үшін компьютермен ауыстырғышты пайдалан (микрофон- 
дық адаптер) жеткізілімнің жинақталымынан.
• Ұялы телефонмен бірге қолданылу режимде, қоңырау түскен кезде, 
«Hands free» атқарымын активтендіру үшін «ON-OFF» түймесін бір рет 
басыңыз.
• Плеерді басқару атқарымын қолдайтын плеермен бірге пайдалану 
үшін «ON-OFF» түймесін, «дыбыс шығару» режиміне ауысу үшін «үзіліс» 
түймесін басыңыз. «ON-OFF» түймесін екі рет бассаңыз – келесі трекке 
көшесіз.

«ON-OFF»
түймесі

Микрофон

Микрофондық
адаптер
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Құлаққаптардың штекері

Микрофонның
штекері

Дыбысты
карта

Құлаққаптардың
шыға беріс

Микрофонның
кіре беріс



Сипаттамалар және өлшем бірліктері
Сезгiштiк, дБ 

Жиiлiк диапазоны, Гц 

Қарсылық, Ом
Мембрана, мм

Ажыратқыш түрi

Кабель ұзындығы, м
Салмағы, г

Мәні
кұлаққаптар: 106 ± 4
микрофон: -58 ± 3
кұлаққаптар: 18 – 22 000
микрофон: 30 – 16 000
16
Ø 10
мини-джек (стерео) Ø 3,5 мм
(4 pin) әлде 2*3,5 мм (3 pin)
1,5
20

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: SEB 26 BK
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 Рес- 
публикасы, 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. SEB 26 BK

Стереоқұлаққап
микрофонмен 




