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ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.
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1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ
• Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке- 
небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при 
транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відра- 
зу ж зверніться до продавця.
• Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона. Переконайтеся 
в тому, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або 
штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні. 
• Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова 
температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не 
менше 4-х годин.
• Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і збережіть його 
на увесь період користування.

Технічна підтримка розміщена на сайтi www.sven.fi. 
Також тут Ви зможете знайти оновлену версію цього Керівництва.
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Увага! Усередині корпусу на елементах без ізоляції є висока 
напруга, що може викликати ураження електричним струмом.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ АС
• Колонки – 2 шт.
• Сигнальний кабель 2RCA до mini-jack – 1 шт.
• Акустичний кабель – 1 шт
• Пульт ДУ – 1 шт.
• Керівництво з експлуатації – 1 шт.
• Гарантійний талон – 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

• Щоб уникнути ураження електричним струмом, не розбирайте АС і не ремонтуйте самос- 
тійно. Обслуговування і ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці сервіс- 
ного центру. Перелік авторизованих сервісних центрів дивіться на сайті  www.sven.fi
• Не допускайте замикання дротів (у тому числі й «заземлених») колонок АС між собою, на 
корпус підсилювача і на землю, бо це призводить до пошкодження вихідних каскадів підси- 
лювача.
• Забороняється торкатися до штирів мережної вилки апаратури протягом 2 сек. з моменту 
вилучення вилки з розетки.
• Оберігайте АС від потрапляння в отвори сторонніх предметів. 
• Оберігайте АС від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу. 
• Оберігайте АС від нагрівання: встановлюйте її не ближе ніж 1 м від нагрівальних при- 
ладів. Не піддавайте впливу прямих сонячних променів.
• Не розміщуйте на АС, а також поблизу системи джерела відкритого полум’я.
• Не встановлюйте АС в місцях з недостатньою вентиляцією. Мінімальний доступ повітря –    
10 см. Під час експлуатації АС не ставте на неї будь-які пристрої, не вкривайте серветками або 
подібними предметами, що заважають охолодженню.
• Не застосовуйте хімічні реагенти для чищення АС, використовуйте м’яку суху тканину.

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Акустична система з Bluetooth (АС) SPS-721 призначена для відтворення музики та озвучу- 
вання ігор, фільмів тощо. АС можна підключити практично до будь-яких джерел аудіосигналу 
без використання додаткового підсилювача потужності. АС має вмонтований Bluetooth-мо- 
дуль. У комплекті пульт дистанційного управління (ПДУ).

Особливості АС
• Безпровідна передача сигналу по протоколу Bluetooth
• Вмонтований програвач аудіофайлів з носіїв пам’ятi USB flash та SD card 
• Роз’єм для підключення навушників
• Пульт дистанційного управління
• Матеріал корпусу колонок – дерево (MDF)
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Мал. 2. Задня панель
активної колонки
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Примітка. Від правильності і надійності під’єднання кабелів безпосередньо залежить якість 
звуку. Рекомендується використовувати кабелі, що поставляються в комплекті з АС!

• Підключіть АС до розетки мережі.
• Увімкніть живлення пристрою вимикачем POWER (j, положення ON) на задній панелі ак- 
тивної колонки. Потім увімкніть джерело аудіосигналу.  
• Оберіть потрібне джерело сигналу натисканням на кнопку MODE c на панелі управління чи 
кнопками BT b, AUX1/2 c або USB/SD k на ПДУ, водночас на панелі управління горітиме 
індикатор обраного входу. 
• Відрегулюйте рівень загальної гучності кнопками VOL+/- e/f на панелі управління актив- 
ної колонки або кнопками VOL+/- d на пульті ДУ (мал. 4).  
• Відрегулюйте рівень високих частот (ВЧ). Для цього на панелі управління натисніть кілька 
разів на кнопку MODE c, поки індикатор a не загориться жовтим, після чого відрегулюйте 
рівень ВЧ кнопками VOL+/-d  або використовуйте кнопки TREBLE+/- i на ПДУ.
• Відрегулюйте рівень низьких частот (НЧ). Для цього на панелі управління натисніть кілька 
разів на кнопку MODE c, поки індикатор a не загориться зеленим, після чого відрегулюйте 
рівень НЧ кнопками VOL+/-d  або використовуйте кнопки BASS+/- h на ПДУ.
• Після закінчення використання АС не забудьте вимкнути пристрій вимикачем ON/OFF (j, 
положення OFF), а також вийняти шнур живлення з мережі.

Режим Bluetooth
• Для передачі сигналу в цьому режимі слід заздалегідь встановити зв’язок АС з джерелом 
сигналу. Для цього натисніть та утримуйте кнопку BT b на ПДУ або кнопу INPUT b на пе- 
редній панелі кілька разів, поки індикатор a не буде переривчасто світитися. Виріб при 
цьому переходить у режим пошуку. Потім на джерелі сигналу (телефон, смартфон тощо) 
виберіть режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані джерела сигналу відобразиться ім’я 
АС «SPS-721», з яким необхідно встановити з’єднання*. Виберіть цей пристрій і команду «під- 
ключитися».
• При з’єднанні з джерелом можна управляти програвачем джерела сигналу з ПДУ, викорис- 
товуючи кнопки f, m. 

Режим AUX1
• Для переходу в режим AUX1 необхідно скористатися кнопкою INPUT b на передній панелі 
або кнопкою AUX1/2 c на ПДУ. При цьому на панелі управління індикатор a загориться жов- 
тим.

Режим AUX2
• Для переходу в режим AUX2 необхідно скористатися кнопкою INPUT b на передній панелі 
або кнопкою AUX1/2 c на ПДУ. При цьому на панелі управління індикатор a загориться зе- 
леним.

* Якщо АС вже прописана у списку пристроїв джерела, то повторна активація режиму пошуку не 
обов’язкова. Виберіть лише ім’я виробу і команду «підключитися». Під час з’єднання з деякими мо- 
делями мобільних пристроїв можливий запит пароля. Пароль: «0000».



Якщо жодний зі вказаних вище способів не вирішує проблему, зверніться за професійною 
консультацією до найближчого до Вас сервісного центру. Не ремонтуйте АС самостійно.

Несправність
АС не вмикається.

Немає звуку або у 
колонках АС занадто 
тихий звук.

Спотворення звуку.

Не працює ПДУ.

Причина
Не підключена до мережі.

Не увімкнено мережевий вимикач.
Рівень гучності встановлено на 
мінімум.
Немає з’єднання по блютузу / 
неправильно підключено або 
вибрано джерело аудіосигналу.

Велика амплітуда вхідного сигналу.

Розряджена батарейка.

Спосіб усунення
Перевірте підключення до мережі.

Увімкніть вимикач.
Налаштуйте рівень гучності.

Виконайте процедуру з’єднання по 
блютузу / підключіть або виберіть 
джерело сигналу правильно.

Зменшіть величину вхідного сиг- 
налу на джерелах сигналу та АС.

Замініть батарейку на нову.

6. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОCТЕЙ

Режим “програвач”
• Система автоматично перейде в режим “програвач“, якщо встановити один з носіїв (USB- 
flash або SD/MMC-card)* у відповідні роз’єми , або скористатися кнопкою INPUT b на перед- 
ній панелі або натиснути кнопку k USB/ SD на ПДУ. На передній панелі індикатор a буде 
світитись зеленим. Відтворення розпочнеться автоматично.
• Режим EQ (в режимі “програвач“). Доступно 6 попередньо встановлених налаштувань.

Режим ST-BY
• Для переходу в цей режим чи виходу з нього натисніть і утримуйте кнопку a на ПДУ або 
кнопу b на панелі управління. 

Режим MUTE
• Для тимчасового вимкнення звуку (MUTE) натисніть кнопку j на ПДУ. Щоб увімкнути звук, 
повторно натисніть кнопку j на ПДУ. 

Примітка. Внаслідок постійного удосконалення програмного забезпечення опис експлуа- 
тації АС може відрізнятися від наведеного у даному Керівництві. Останню версію Керівниц- 
тва див. на сайті www.sven.fi.

** При використанні SD/MMC-card місткістю менше 512 Mb можлива некоректна робота. При ви- 
користанні USB-flash носія місткістю більше 8 Gb можливе збільшення часу на опрацювання команд.



Вихідна потужність (RMS), Вт
Діапазон частот, Гц
Діаметр динаміків (ВЧ + НЧ), мм
Версія Bluetooth
Дальність дії Bluetooth, м
Напруга живлення, В/Гц
Розміри (однієї колонки) (Ш ×  В ×  Г), мм
Вага, кг

50 (2 × 25)
40 – 25 000
Ø 25 + Ø 100
2.1 + EDR
до 10
~230/50
160 × 255 × 180
5,0

ЗначенняХарактеристики та одиниці виміру

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примітки:
• Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підста- 
вою для претензій.
• Продукція торговельної марки SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини тех- 
нічні характеристики та комплектність можуть бути змінені без попереднього пові- 
домлення.




