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1. САТЫП АЛУШЫ�А �СЫНЫС
• Б�йымды а�ырын ашып, �орапты� ішінде �андай да бір жабды�тар �алып �оймау �шін 
тексері�із. ��рыл�ы�а за�ым келмегенін тексері�із. Тасымалдау кезінде б�йым�а за�ым 
келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласы�ыз; б�йым ж�мыс істемейтін болса, бірден 
сатушымен хабарласы�ыз. 
• Жиынты�тылы� пен кепілдік талонны� болуын тексері�із. Кепілдік талонда д�кенні� м�рі, 
сатушыны� аны� �ойыл�ан �олы немесе д�кенні� м�ртабаны ж�не сатыл�ан к�ні �ойыл�анын, 
тауарды� н�мірі талонда к�рсетілгенмен с�йкес келетініне к�зі�ізді жеткізі�із. Есі�ізде 
са�та�ыз, кепілдік талон жо�алып немесе н�мірлері с�йкес келмеген жа�дайда Сіз кепілдік 
ж�ндеу жасау ���ы�ы�ыздан айырыласыз. 
• Б�йымды температурасы т�мен �орша�ан ортадан кіргізгеннен кейін бірден �оспа�ыз! 
Орауыштан алын�ан б�йымды б�лме температурасында 4 са�аттан кем емес уа�ыттай �стау 
�ажет.
• Б�йымды орнатып �олдануды� алдында, осы Н�с�аулы�ты м��ият о�ып шы�ып, пайдалану 
мерзімі ішінде са�та�ыз.
• К�лік ж�не тасымалдау жабды�тары тек бастап�ы контейнерде р��сат етіледі.
• Іске асыру �шін арнайы жа�дайларын талап етпейді.
• Т�рмысты� ж�не компьютерлік жабды�тарды к�деге жарату �шін ережелерге с�йкес 
таста�ыз.

Техникалы� �олдау www.sven.fi сайтында орналас�ан.
Осында Сіз осы Н�с�аулы�ты жаартыл�ан н�с�ауын таба аласыз.
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2. ЖИЫНТЫ�ТЫЛЫ�
• Колонкалар – 2 дана
• Пайдалану ж�ніндегі н�саулы – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

3. �АУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

• Электр то�ына �шырамау �шін, акустикалы ж�йені (АЖ) ашпа�ыз ж�не �з беті�ізбен ж�- 
ндеме�із. �ызмет к�рсету мен ж�ндеуді тек у�кілетті сервис орталы�ыны� білікті мамандары 
�ана ж�зеге асыру керек. У�кілетті сервис орталытарды� тізімін www.sven.fi сайтынан 
ара�ыз. 
• АЖ-ні� колонкаларды� арасында, дыбыс зорайтышты� корпусына ж�не жерге сымдарды� 
т�йыталуына жол берме�із (соны� ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайтышты� 
шы�у каскадтары б�зылады.
• Желілік розеткадан штепсельді� айырын суыр�аннан бастап 2 секундтай аппаратураны� 
желілік айырыны� істіктерін �стау�а болмайды.
• АЖ-ні� тесіктеріне баса заттарды� т�сіп кетпеуінен сата�ыз. 
• Динамикті аспапты� шамадан тыс ыл�алына, шашырауына немесе су тамшыларына �сер 
етпе�із, о�ан с�йы контейнерлерді ойма�ыз.
• АЖ-ні ызып кетуден сата�ыз: ыздыр�ыш аспаптар�а 1 м-ден жаын орнатпа�ыз. Тіке к�н 
с�улесінен аула �ста�ыз.
• АЖ-нде, сонымен атар ж�йені� жанына ашы жалынны� ешандай аспаптарын орнатпа�ыз. 
• АЖ-ні д�рыс желденбейтін жерде орнатпа�ыз. Е� кішкентай ауа са�ылауы – 10 см. АЖ-ні 
олдан�ан кезде оны андай да бір �рыл�ылар�а орнатпа�ыз, суытуды иындататын майлы 
немесе баса да �сас н�рселермен жаппа�ыз.
• �олдан�аннан кейін уат осышы бар динамикті �шіріп, уат кабелдерін ажыраты�ы.
• АЖ-ні тазарту �шін химиялы реагенттерді олданба�ыз, ж�мса �р�а матаны пайдаланы�ыз.

4. ТЕХНИКАЛЫ� СИПАТТАУ
Акустикалы ж�йелер (АЖ) SPS-607/SPS-609 �уен шы�ару�а ж�не ойындарды, фильмдерді 
ж�не т.б. дыбыстандыру�а арнал�ан. АЖ осымша уат к�шейткішін пайдаланылмай дыбыс 
сигналды� кез келген к�здеріне осылуы м�мкін. Бір колонка белсе�ді (о�ан уат к�шейткіші 
кіріктірілген ж�не оны� �стінде басару органдары орналасан), басасы – б�се�. Б�се� бел-
се�ді колонка�а кіріктірілген акустикалы кабель арылы осылады. Сигналды кабель мен 
уат к�зіні� кабелі белсе�ді колонка�а кіріктірілген. 

АЖ ерекшелігі
• �арапайым ж�не �демі дизайн
• Акустикалы ж�йе РС, DVD/Media-ойнатыштармен, �ялы телефондармен ж�не баса да
дыбыс �рыл�ыларымен �йлесімді
• Жалпы дауыс аттылы�ы мен тембрды� де�гейін реттеу
• Басару саптары белсе�ді колонканы� алды��ы панелінде
• �уат к�зіні� жары диодты индикаторы

Назар аудары�ыз! Корпусты� iшiнде о�шаулауы жо�
элементтерiнде, электр то	ы со	атындай кернеуi жогары. 

Пайдалану ж�ніндегі н�с�аулы�
SPS-607
SPS-608
SPS-609
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• Динамиктер орауышыны� шапша� ж�рісіні�
дыбыс 
атесіз шы�ады
• Магниттік экрандау
• Колонкалар корпусыны� материалы – а�аш (MDF)

Белсенді колонканы� алды��ы панелі
a �уат к�зіні� жары
 диодты индикаторы
b TONE: Тембр реттеуіші
c VOLUME: жалпы 
аттылы
 реттеуіші
d POWER: 
уат к�зіні� ажырат
ышы

5. ДАЙЫНДАУ Ж
НЕ Ж�МЫС Т
РТІБІ
АЖ орналасуы
•  Колонкаларды ты�даушы�а 
арай симметрия-
лы
 т�рде орнаты�ыз.
• АЖ-ні� арт
ы жа�ына шы�ып т�р�ан фазоин- 
верторы бар, сонды
тан ж�йені 
абыр�адан не- 
месе бас
а кедергіден 20-30 см 
ашы
ты
та 
орнаты�ыз.
• Сезгіш мониторлар мен теледидарлар с�л �а-
на 
ате к�рсетуі м�мкін, сонды
тан АЖ-ні осы
аспаптардан алысыра
 орнаты�ыз.

АЖ �осылуы
SPS-607/SPS-608/SPS-609 акустикалы
 ж�йесі аудиосигналды� кез келген 
уат к�здеріне 

осылуы м�мкін: DVD/CD, ДК дыбыс картасына ж�не т.б. (2-суретті 
ара�ыз).
• Дыбыс к�зіне 
осуды� адында, АЖ желіден ажыратыл�анына к�з жеткізі�із. 
• Б�се� колонка�а кіріктірме акустикалы
 кабелі ар
ылы колонкаларды бір-біріне жал�а�ыз 
(2-суретті 
ара�ыз).
• Сигналды
 кабельді� б�се� колонкасына кіріктірілген мини-джекті компьютерді�, CD/MP3-
плеерді� ж�не т.б. дыбыс картасыны� шы�у 
�рыл�ысына 
осы�ыз. 
Ескертпе. АЖ DVD/CD-ойнат�ыштарына �осу �шiн кiрiктiрме сигналды� кабелiмен бi
рге, 2-суретте к�рсетiлгендей, 2RCA (жеткiзу жина�ына кiрмейдi) mini-jack-тi� 
жал�астыр�ыш тетiгiн �олдану �ажет.
• �уат к�зі сымыны� белсенді колонкасына кіріктірілген штепсельді� айырын желілік розет- 
касына 
осы�ыз.
• Жалпы дыбысты� де�гейін алды��ы бас
ару панелді� VOLUME c са�ат тіліне 
арсы реттегішті 
б�рап е� жай дыбыс
а 
ойы�ыз.
• ��рыл�ыны� 
уат к�зін POWER d ажырат
ышымен 
осы�ыз, 
уат к�зіні� индикаторы a
белсенді колонканы� беткі панелінде 
осылады. 
• �аттылы
 ж�не тембр де�гейін са�ат тілі бойынша c ж�не b реттеуіштерін б�рап белгі- 
ле�із. 

KAZ

1-сурет. Басқару панелі

ab c d

TONE VOLUME POWER

Мультимедиялы�
акустикалы� жйе 2.0



Ескертулер:
• АЖ пайдаланып болан со� аспапты �шіріп розеткадан �уат к�зіні� сымын суыруды 
�мытпа�ыз.
• Дыбысты� шыуын к�шейту �шін Line-Out дыбыс картасыны� шыуын �олданы�ыз.
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2-сурет. Қосу схемасы

KAZ

Белсенді
колонка

Бейтарап
колонка

�уат
к�зді сымы

CD

ДК

DVD

Плеерді

L-SPK

Акустикалы�
кабель

Пайдалану жɵніндегі нұсқаулық
SPS-607
SPS-608
SPS-609
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Шы�у �уаты (RMS), Вт
Жиілік диапазоны, Гц
Динамиктер диаметрі, мм
�уат к�зіні� кернеуі, В
�лшемдері (бір колонканы�) (Ш × В × Г), мм
Салма�ы, кг

2 × 3
80 – 18 000
Ø 76
~230/50
117 × 207 × 105
1,9

2 × 5
70 – 18 000
Ø 76
~230/50
115 × 225 × 155
2,25

SPS-607 SPS-609

М�ні М�ні

�лгі

Сипаттамалар ж�не �лшем бірліктері

6. А
АУЛАРДЫ ЖОЮ

А�аулы�ы

АЖ �осылмайды.

Дыбысы жо�.

АЖ-ні� 
колонкаларында 
дыбысы тым жай. 

Дыбысты� �ате 
шы�уы.

Себебі

Желіге �осылма�ан.

Желілік ажырат�ыш �осылма�ан.

Дыбыс реттегіші е� аз дыбыс к�йінде 
т р.

Дыбыс сигнал к�зі д рыс 
�осылма�ан.

Дыбыс реттегіші е� жай дыбыс 
к�йінде т р.    

Кіру сигналды� амплитудасы зор.

Жою жолы

Д рыс �осылуын тексері�із.

  
Ажырат�ышты �осы�ыз.

Дыбыс реттегішін ретке 
келтірі�із.

Сигнал к�здерін д рыс 
�осы�ыз.

Дыбыс реттегішін ретке 
келтірі�із.   

Сигнал к�здері мен АЖ-ндегі 
дыбыс реттегіштерімен кіру 
сигналды� к�лемін азайты�ыз.

Жо�арыда атал�ан жолдарды� біреуі де м�селені шешпесе, жа�ын жердегі сервис-орта- 
лы�ына к�сіптік ке�ес алу �шін хабарласы�ыз. Б йымды �з бетімен ж�ндеме�із.

7. ТЕХНИКАЛЫ
 СИПАТТАМАЛАР

Ескертулер:
• Кестеде келтірілген техникалы� сипаттамалар, аны�тамалар наразы білдіру 	шін не-
гізі болып табылмайды. 
• SVEN сауда маркасыны� �німдері 	немі жетілдіріледі. Сол себептен техникалы� си-
паттамаар ж�не жиынты�тылы� алдын ала ескертілмей �згеруі м	мкін.

KAZ
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2 × 3
75 – 20 000
Ø 76
~230/50
117 × 207 × 105
1,9

SPS-608

М�ні



�лгерi: SPS-607/SPS-608/SPS-609
Импортерлер CM SVEN �аза�стан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, �аза�стан Республикасы,
050013, Алматы, Республика ала�ы, Фурманов
к�шесіні� б�рылысы, yй 13/195, 13Б ке�се,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, �аза�стан Республикасы,
Алматы �аласы, Ма�атаев к�шесі, 117.

Сапа ж�ніндегі талап-тілектерді �аза�стан
Республикасы аумаында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі �абылдайды. Мекенжай: �аза�стан
Республикасы, Алматы �аласы, Ма�атаев к�шесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru. 

�ндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» ба�ылауымен �ндірілді, 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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