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1. САТЫП АЛУШЫ�А �СЫНЫС
• Б�йымды а�ырын ашып, �орапты� ішінде �андай да бір жабды�тар �алып �ойма�анын �шін 
тексері�із. ��рыл�ы�а залал келмегенін тексері�із. Тасымалдау кезінде б�йым�а залал кел- 
тірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласы�ыз; б�йым ж�мыс істемейтін болса, бірден сатушы- 
мен 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. 
• 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
• Mini-jack 2RCA сигналды� кабелі – 1 дана
• Акустикалы� кабель – 1 дана
• Дистанциялы� бас�ару пульты – 1 дана
• Пайдалану ж�ніндегі н�с�аулы� – 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�н-
деме�із. ызмет к�рсету мен ж�ндеуді тек у кілетті сервис орталы�ыны� білікті мамандары
�ана ж�зеге асыру керек. У кілетті сервис орталы�тарды� тізімін www.sven.fi осайтынан �ара�ыз. 
• АЖ-ні� колонкаларды� арасында, дыбыс зорайт�ышты� корпусына ж не жерге сымдарды� 
т�йы�талуына жол берме�із (соны� ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайт�ышты� 
шы�у каскадтары б�зылады.
• Желілік розеткадан штепсельді� айырын суыр�аннан бастап 2 секундтай аппаратураны� 
желілік айырыны� істіктерін �стау�а болмайды.
• АЖ-ні� тесіктеріне бас�а заттарды� т�сіп кетпеуінен са�та�ыз. 
• АЖ-ні жо�ары ыл�алдан, су ж не ша� тигеннен са�та�ыз.
• АЖ-ні �ызып кетуден са�та�ыз: �ыздыр�ыш аспаптар�а 1 м-ден жа�ын орнатпа�ыз. Тіке к�н 
с улесінен аула� �ста�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 бас�а да ��сас н рселермен жаппа�ыз. 
• АЖ-ні тазарту �шін химиялы� реагенттерді �олданба�ыз, ж�мса� ��р�а� матаны пайдала- 
ны�ыз.

4. ТЕХНИКАЛЫ� СИПАТТАУ
Bluetooth SPS-750 акустикалы� ж�йе 2.0 (АЖ)  уенді шы�ару�а ж не ойындарды, фильмдерді 
ж не т.б. дыбыстандыру�а арнал�ан. АЖ �осымша дыбыс зорайт�ышсыз кез келген дыбыс 
сигналы к�здеріне �осылуы м�мкін. АЖ орнатыл�ан Bluetooth модулі бар. Жина�та 
дистанциялы� бас�ару пульты (ДБП).

АЖ ерекшеліктері
• Bluetooth ар�ылы сымсыз сигнал беру
• Оптикалы� кіріс
• �ла��ап �яшы�ы
• Дистанциялы� бас�ару пульты
• Колонкалар корпусыны� материалы - а�аш (MDF)

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

SPS-750
Пайдалану
ж�ніндегі н�с�аулы�
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2-сурет. Алдыңғы панель
белсенді динамик

Мультимедиялы� акустикалы�
ж�йе 2.0 Bluetooth-бен

Бас�ару панелі 
a Ж�мыс режимдеріні� к�рсеткіштері
b ��ла�аспап �яшы�ы
c POWER: �осу / �шіру т�ймесі АЖ (ST-BY режимі)
d INPUT: дыбыс к�зін та�дау т�ймесі: AUX 1 / AUX 2 / BT / OPT
e VOLUME/MODE: дыбыс �аттылы�ын реттеу/LF/ HF (сол�а/о��а реттеу т�т�асы);
дыбыс �аттылы�ын реттегіш/LF/HF (т�т�асын басып т�ры�ыз)
f AUX 1: кіріс �ос�ышы (2xRCA)
g AUX 2: кіріс �ос�ышы (3,5 мм mini-jack)
h OPTICAL: оптикалы� кабель �ос�ышы
i OUTPUT: бейтарап колонкасын �осу�а арнал�ан шы�ыс жолы
j POWER ON/OFF: �уат к�зін ажыратушы
k �уат к�зіні� сымы

3-сурет. Белсенді колонканың
артқы беті

POWER

ON

OFF

a

OPTICAL AUX2 AUX1

k

j

i

h
g

f

POWER

INPUT

VOLUME
MODE

1-сурет. Басқару панелі

e

d
c
b
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ДБ пульты (4-сурет)
a      : �осу / �шіру т�ймесі АЖ (ST-BY режимі)
b BT: Bluetooth режимін та�дау т�ймешігі
c AUX 1: AUX 1 дыбыс к�зін та�дау т�ймесі
d AUX 2: AUX 2 дыбыс к�зін та�дау т�ймесі
e VOL +/-: жалпы дыбыс де�гейін �л�айту/азайту 
т�ймесі
f     /    : алды��ы трек / келесі трек
(Bluetooth режимінде)
g BASS : НЧ де�гейіні� реттеуіші    
h TREBLE: ЖЖ тембрін ретке келтіру
i     : дыбысын �осу/�шіру т�ймесі
j OPTICAL: оптикалы� енгізуді та�дау батырмасы
k RESET: аудиореттегіштерді б�рын�ысына �ою
l    : �осу/�зіліс (Bluetooth режимінде)

Ескертпелер:
• Жұмыс істемей тұрып, қашықтан басқару 
құралынан батарея бɵлігінен шыққан плен- 
калы жолақты алып тастаңыз.
• ДБП 30° аспаған бұрышынан 7-метрлік қа-
шықтығында қолданыңыз.
• ДБП алдыңғы блоктағы ИК-қабылдағыштың
терезесіне қарай қойыңыз. 
• Егер ДБП жасамаса, батареялардың бар-
жоғын тексеріңіз немесе жаңасына ауысты-
рыңыз. 
• Ұзақ уақытка дейін пультпен қолданбайтын
болсаңыз (аптадан кɵп), батареяны ДБП-тан
алып тастаңыз.

4-сурет. ДБ пульты

SPS-750

e

e

b

d

c

i

f

k

g

a

j

f

g

OPTICAL

hh

l

5. ДАЙЫНДАУ Ж�НЕ Ж�МЫС Т�РТІБІ
АЖ-	 орналасуы
• Колонкаларды ты�даушы�а �арай симметриялы� т�рде бір метр �ашы�ты�та орнаты�ыз.
• Арт�ы �абыр�а�а шы�атын АЖ-� фазоинверторы бар, сонды�тан, ж�йені �абыр�адан немесе 
бас�а кедергіден 20-30 см �ашы�ты�та орнаты�ыз.
АЖ �осу ж�не ме	геру
SPS-750 барлы� дыбыс к�здеріне �осылуы м�мкін: CD / DVD / MP3 ойнат�ыштары, теледи- 
дар, ДК дыбыс картасы ж�не т.б. (5-суреттегі �осу схемасын �ара�ыз).
• �осуды� алдында АЖ желіден ажыратыл�анына к�з жеткізі�із. Акустикалы� кабель (жи-
на�тан) ар�ылы белсенді колонканы бейтарап колонка�а жал�а�ыз. М�ны істеу �шін пассивті 
ба�анда�ы �ос�ыш терминалдарын басы�ыз, динамик кабеліні� �ара ж�не а� сымын енгізі�із
�ызыл а�ытпа тесікшесіне ж�не �ара сымды �ара �ос�ыш коннекторына �осы�ыз (�ара�ыз. 
5-суретте схемасы сымын), одан кейін кабельді белсенді динамик терминалдарына �осы�ыз.

Пайдалану
ж ніндегі н�с�аулы�
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Ескерту. Кабельдерді� д�рыс жалануынан дыбысты� сапасы тікелей байланысты. 
АЖ-мен жина�та жеткізілетін кабельдерді �олданан ж�н.

• Динамикті айнымалы ток розеткасына �осы�ыз.
• �рыл�ыны алдын�ы колонканы� арт�ы панеліндегі POWER ажырат�ышымен (j, ON к�- 
йінде) �осы�ыз. Кейін дыбыс сигнал к�зін �осы�ыз. 
• Бас�ару панеліндегі INPUT т�ймесі d т�ймесін немесе �ашы�тан бас�ару ��ралында�ы BT c, 
AUX 1 c, AUX 2 d, OPT j т�ймелерін пайдаланып �ала�ан к�зді та�да�ыз, ал та�дал�ан кіріс 
индикаторы бас�ару панелінде жанып т�рады.
• Динамиктерді� бас�ару та�тасында�ы VOL+/- e нт�ймелерімен немесе �ашы�тан бас�ару 
��ралында�ы VOL+/- e т�ймелерімен дыбыс де�гейін ретте�із (4-сурет).
• �сті�гі жиіліктер мен басс де�гейін т�т�асымен ретте�із e бас�ару панеліні� динамикте- 
рінде немесе т�ймелерді басы�ыз TREBLE h ж�не BASS g �ашы�тан бас�ару ��ралында. 
• Айнымалы пайдаланып бол�аннан кейін ON/OFF �рыл�ыны �осу (k , лауазымы OFF) 
�шіріп, розеткадан �уат сымын ажыраты�ыз �шін �мытпа�ыз.

Мультимедиялық акустикалық
жүйе 2.0 Bluetooth-бен

уат к�зі
сымы

Сигналды кабель
2RCA-ны� mini-jack

CD

Компьютер

Плеер

�ялы ��рыл�ы

ДК

5-сурет. Аудиожүйелердің қосылу диаграммасы

• Белсенді колонканы�, содан кейін ша�ын �ясы кабелі f MP3 / CD-ойнат�ыш бірінші кіріске 
ша�ын �ясы Ø 3,5 мм (енгізілген) �шін RCA-�ялары 2RCA сигналды� кабелін жал�а�ыз керек, 
компьютерге динамиктерді �осу �шін портында салы�ыз LINE OUT ДК дыбыс картасыны� 
немесе аудио шы�ыс �ясы (OUTPUT) MP3 / CD-ойнат�ыш (�ара�ыз. 5-суретте схемасы сымын).

POWER

ON

OFF

OPTICAL AUX2 AUX1

Акустикалы� кабель
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Пайдалану
ж�ніндегі н�с�аулы� SPS-750

Bluetooth режимі
• Осы режимде сигнал беру �шін алдымен сигнал к�зімен динамик байланысын орнату керек.  
М�ны істеу �шін басы�ыз INPUT индикатор к�к немесе т�йме жан�анша бірнеше рет басы�ыз 
BT �ашы�тан бас�ару ��ралында. �нім іздеу режиміне кіреді. Содан кейін, сигнал к�зі 
(телефон, смартфон, ж�не т.б.) кезінде, Bluetooth ж�птастыру режимін та�да�ыз. к�зі СС 
жылы байланыс орнату�а �ажет атауды «SVEN SPS-750», к�рсетіледі*. Осы ��рыл�ыны ж�не 
“к�рсетіледі” п�рменін та�да�ыз.
• К�зге жал�а�анда, �ашы�тан бас�ару пультіндегі т�ймелер ар�ылы бастап�ы ойнат�ышты 
бас�ару�а болады f, l.

AUX режимі
• AUX режимін енгізу �шін т�ймесін басы�ыз INPUT c индикатор к�к т�спенше бірнеше рет 
басы�ыз (AUX1) немесе жасыл (AUX2) т�с немесе т�ймешік AUX1/AUX2 �ашы�тан бас�ару 
��ралында. 

Optical режимі
• Режимге �ту �шін Optical батырмасын басы�ыз INPUT c бірнеше рет, индикатор к�лгінге 
айнал�ан�а дейін немесе т�ймені басы�ыз OPT �ашы�тан бас�ару ��ралында. 

ST-BY режимі
• Б�л режимге ауысу �шін немесе одан шы�у батырмасын басы�ыз c бас�ару та�тасында 
немесе т�ймені басы�ыз a �ашы�тан бас�ару ��ралында. 

MUTE режимі
• Дыбысты уа�ытша �шіру �шін (MUTE) батырмасын басы�ыз i �ашы�тан бас�ару ��ралында. 
Дыбысты �осу �шін, т�ймесін �айтадан басы�ыз i �ашы�тан бас�ару ��ралында. 

Ескертулер. Багдарламалық жасақтаманың үнемі жетітлдіруі себебімен, АЖ 
басқарудың сипатталуы осы нұскаулықта кɵрсетілгенінен айырмашылығы болуы 
мумкін. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын www.sven.fi сайтынан қараңыз.

* Егер ��рыл�ы �уат к�зі ��рыл�ыны� тізімінде бар болса, іздеу режимін �айталамау�а болады. Тек 
��рыл�ыны� аты мен �уат к�зінде «�осылу» командасын �ана та�да�ыз. Bluetooth ар�ылы бірнеше 
��рыл�ыны� модельдерімен �осылу �шін, б�лкім, «0000» кодын енгізу керек болатын шы�ар.
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Мультимедиялы� акустикалы�
ж�йе 2.0 Bluetooth-бен

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

Жарамсызды�
АЖ 
осылмайды.

Дыбысы жо
 немесе 
АЖ-ні� колонкала- 
рында дыбысы тым 
жай шы�ады.

   
  
Дыбысты� 
ате 
шы�уы.    
   
  

ДБ пульты 
жасамайды.

Себебі
Желіге 
осылма�ан.

Желілік ажырат
ыш 
осылма�ан.
Дыбыс 
аттылы
ты� реттеуіші 
барынша басулы. 
Bluetooth байланысы / д�рыс 

осылма�ан немесе дыбыс к�зі 
та�далма�ан.

Кіріс дыбысты� �лкен 
амплитудасы.

    
   
Батареясы отырып 
ал�ан. 

Жою жолы
Д�рыс 
осылуын тексері�із.

Ажырат
ышты 
осы�ыз.
Дыбыс 
аттылы
ты� реттеуішін 
ретке келтірі�із. 
Bluetooth / connect-те 
осылым 
процедурасын орында�ыз немесе 
сигнал к�зін д�рыс та�да�ыз.  

Сигнал к�здерінде ж�не АЖ-нде 
дыбыс 
аттылы
ты� реттеуіште- 
рімен кіріс сигналды� к�лемін 
азайты�ыз.

Батареяны жа�асына 
ауыстыры�ыз.

6. А�АУЛАРДЫ ЖОЮ

Шы�у 
уаты (RMS), Вт
Жиілік диапазоны, Г
Динамиктер диаметрі, мм
Bluetooth-ды� �рекет ету 
ашы
ты�ы, м
�уат к�зіні� кернеуі, В/Гц
�лшемдері (бір колонканы�) (Е × Б × Т), мм
Салма�ы, кг

50 (2 × 25)
40 – 25 000
Ø 25 + Ø 100
10
~230/50
160 × 260 × 190
5,1

М�ніСипаттамалар ж�не лшем бірліктері

7. ТЕХНИКАЛЫ� СИПАТТАМАЛАР

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



�лгi: SPS-750
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»
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�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. SPS-750

Мультимедиялы� акустикалы�
ж�йе 2.0 Bluetooth-бен


