
PERSPĖJIMAS APIE ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMĄ
Nepaisant pastangų sudaryti kuo tikslesnę instrukcĳą, galimi tam tikri neatitikimai. Šios 
Instrukcĳos informacĳa pateikiama tokia, «kokia yra» sąlygomis (angl. asis).
Autorius ir leidėjas nėra atsakingi asmeniui ar organizacĳai už nuostolius ar žalą, patirtą dėl 
šioje instrukcĳoje pateiktos informacĳos.

1. REKOMENDACĲOS PIRKĖJUI
• Atsargiai išpakuokite gaminį ir įsitikinkite, kad dėžėje neliko įrenginio detalių. Patikrinkite, ar 
įrenginys nėra pažeistas. Jei gaminys buvo pažeistas gabenant, kreipkitės į jį pristačiusią 
įmonę; jei įrenginys neveikia, nedelsdami kreipkitės į pardavėją.
• Patikrinkite, ar pristatytos visos komplekto dalys ir garantĳa. Įsitikinkite, kad garantĳa 
patvirtinta parduotuvės antspaudu ir aiškiu parašu arba pardavėjo antspaudu ir kad pardavimo 
data ir prekės numeris sutampa su nurodytais garantĳoje. Nepamirškite, kad praradę garantĳą 
arba numeriams nesutampant, neturėsite teisės į garantinį aptarnavimą.
• Jei atnešėte gaminį į patalpą iš aplinkos, kurioje buvo minusinė temperatūra, iškart jo 
nejunkite! Išpakuotą gaminį būtina palaikyti kambario temperatūroje mažiausiai 4 valandas.

2. AKUSTINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS
• Kolonėlės –2 vnt.
• Naudojimo instrukcĳa – 1 vnt.
• Garantĳa – 1 vnt.

3. SAUGUMO PRIEMONĖS
• Neatidarinėkite akustinės sistemos (AS) ir savarankiškai jos neremontuokite, nes galite 
patirti sužeidimą elektros srove. Techninį aptarnavimą ir remontą turi vykdyti tik kvalifikuoti 
įgalioto serviso centro specialistai. Įgaliotų serviso centrų sąrašą rasite interneto svetainėje 
www.sven.fi.
• Neleiskite, kad įvyktų AS kolonėlių laidų (įskaitant «įžemintus») trumpasis jungimas tarpu- 
savyje, su stiprintuvo korpusu ir žeme, nes dėl to genda stiprintuvo išvesties pakopos.
• Ištraukus aparatūros šakutę iš lizdo, 2 sek. draudžiama liesti jos kaiščius.
• Saugokite AS nuo įšilimo: neįrenkite jos prie šildymo įrenginių arčiau nei 1 m atstumu. 
Neleiskite, kad ant AS kristų tiesioginiai saulės spinduliai.
• Neįrenkite AS nepakankamai vėdinamose vietose. Minimalus oro tarpas – 10 cm. Naudo- 
dami AS, nedėkite ant jos jokių įrengimų, nedenkite servetėlėmis ir kt. daiktais, kurie trukdytų 
AS vėsintis.

4. TECHNINIS APRAŠYMAS
Akustinės sistemos (AS) SPS-607 / SPS-609 skirtos muzikai atkurti, žaidimams, filmams 
įgarsinti ir kt. Iš esmės, AS gali būti jungiamos prie visų garso signalo šaltinių, nenaudojant 
papildomo galios stiprintuvo.

Priekinis aktyviosios kolonėlės skydelis 
a Šviesadiodis maitinimo indikatorius. 
b TONE: tembro reguliatorius.
c VOLUME: bendrojo garso reguliatorius.
d POWER: maitinimo jungiklis.

AS jungimas
• Akustinę sistemą SPS-607/SPS-609 galima 
jungti praktiškai prie visų garso signalo 
šaltinių: DVD ar kompaktinių diskų grotuvų, 
kompiuterio garso plokštės ir kt. (žr. 2 pav.). 
Įspėjimas! Prieš jungiant, visi sistemos komponentai turi būti išjungti. 
• Įkiškite į aktyviąją kolonėlę įmontuoto signalinio kabelio «Mini-Jack» jungtį į kompiuterio 
garso plokštės, kompaktinių diskų ar MP3 grotuvo ar kt. įrenginio išėjimo lizdą. 
Pastaba. Norint prĳungti AS prie DVD ar kompaktinių diskų grotuvo, kartu su įmontuotu 
signaliniu kabeliu būtina naudoti «Mini-Jack» į 2RCA adapterį (įsigyjamas atskirai), kaip 
parodyta 2 pav.
• Įkiškite į aktyviąją kolonėlę įmontuoto maitinimo laido šakutę į tinklo lizdą.  
• Nustatykite minimalų bendrojo garso lygį, iki galo pasukę reguliatorių c šoniniame 
valdymo skydelyje prieš laikrodžio rodyklę.
• Įjunkite įrenginio maitinimą jungikliu POWER d, esančiu galiniame aktyviosios kolonėlės 
skydelyje, užsidegs maitinimo indikatorius a.
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Techninė pagalba pateikta interneto svetainėje www.sven.fi. 
Joje taip pat rasite atnaujintą šios instrukcĳos versĳą.

Pastabos:
• Techniniai duomenys lentelėje pateikti tik informacĳai, dėl jų negali būti keliamos preten- 
zĳos.
• «SVEN» prekių ženklo produkcĳa nuolat tobulinama. Todėl techniniai duomenys gali būti 
keičiami iš anksto nepranešus.

• Įjunkite garso signalo šaltinį.
• Sureguliuokite bendrojo garso lygį, sukdami reguliatorių c. Sukant reguliatorių pagal 
laikrodžio rodyklę, garsas stiprėja, sukant jį prieš laikrodžio rodyklę – silpnėja.
• Sureguliuokite aukštų dažnių lygį, sukdami reguliatorių b . Sukant reguliatorių pagal 
laikrodžio rodyklę, aukštų dažnių lygis didėja, sukant jį prieš laikrodžio rodyklę – mažėja.
Pastabos:
• Jei ilgą laiką nesinaudojate AS, nepamirškite išjungti įrenginio jungikliu, esančiu gali- 
niame aktyviosios kolonėlės skydelyje, ir ištraukti maitinimo laido šakutės iš lizdo. 
• Norėdami pagerinti garso atkūrimo kokybę, naudokite garso plokštės išėjimą «Line-Out».
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Išėjimo galia (RMS), W

Dažnių diapazonas, Hz

Garsiakalbių skersmuo, mm

Maitinimo įtampa, V/Hz

Vienos kolonėlės matmenys (plotis × aukštis × gylis), mm

Svoris, kg

6 (2 × 3)

80 – 18 000

Ø 76

~220/50

117 × 207 × 105

1,9

10 (2 × 5)

70 – 18 000

Ø 76

~220/50

115 × 225 × 155

2,25
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Reikšmė Reikšmė

Modeliai

Parametrai, matavimo vienetai

5. TECHNINIAI DUOMENYS
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