
HOIATUS PIIRATUD VASTUTUSE KOHTA
Vaatamata jõupingutustele teha Juhend võimalikult täpsemaks, võib selles esineda mõningaid 
mittevastavusi. Teave on selles kasutusjuhendis ära toodud «nii nagu on».
Autor ja kirjastaja ei kanna mingit vastutust isikute või organisatsioonide ees mis tahes kahjumi 
või vigastuste eest, mis tulenevad käesolevas Juhendis sisalduvast teabest.

1. SOOVITUSED OSTJALE
• Pakkige toode ettevaatlikult lahti, veenduge selles, et karpi ei jäänud mingeid tarvikuid. 
Veenduge selles, et seadmel ei ole kahjustusi. Kui toodet on kahjustatud transportimise ajal, 
võtke ühendust tarnet teostava ettevõttega; kui seade ei tööta, võtke koheselt ühendust 
müüjaga.
• Kontrollige komplekssust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongis 
on olemas kaupluse pitser, loetav allkiri või müüa pitser ja müügikuupäev, toote seerianumber 
ühtib talongis trükitud seerianumbriga. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seeri- 
anumbrite mittekattumise korral, te kaotate õigused garantiiremondile.
• Ärge lülitage toodet sisse kohe pärast selle miinustemperatuuridega väliskeskkonnast ruumi 
toomist! Lahti pakitud toodet tuleb hoida toatemperatuuri tingimustel vähemalt 4 tundi.

2. AKUSTILISE SÜSTEEMI KOMPLEKTSUS
• Bassikõlar – 1 tk.
• Satelliitkõlarid – 2 tk.
• Juhtmega kaugjuhtimispult – 1 tk.
• Signaalikaabel (2RCA minĳack) – 1 tk.
• Kasutusjuhend – 1 tk.
• Garantiitalong – 1 tk.

3. OHUTUSNÕUDED
• Elektrilöögi vältimiseks ärge avage akustilist süsteemi (AS) või ärge remontige seda ise- 
seisvalt. Hooldust ja remonti peavad teostama ainult volitatud teeninduskeskuse kvalifi- 
tseeritud spetsialistid. Volitatud teeninduskeskuste nimekirja vaadake saidil www.sven.fi
• Ärge lubage akustilise süsteemi kõlarite juhtmete (sealhulgas ka «maandatud juhtmete») 
lühistumist omavahel, võimendi korpusele ja maandusele, kuna see viib rivist välja võimendi 
väljundkaskaadid.
• Keelatud on puudutada pistiku vardaid 2 sekundit peale pistiku eemaldamist seinakon- 
taktist.
• Kaitske akustilist süsteemi ülekuumenemise eest: paigalda see mitte lähemal kui 1 m kau- 
gusel küttekehadest. Hoidke otsese päikesevalguse eest.
• Ärge paigaldage akustilist süsteemi ebapiisava ventilatsiooniga ruumidesse. Minimaalne 
õhupilu – 10 cm. Akustilise süsteemi kasutamisel, ärge asetage sellele mis tahes seadmeid, 
ärge katke rätikutega või sarnaste esemetega, mis takistavad jahutust.

4. TEHNILINE KIRJELDUS
Akustiline süsteem (AS) SPS-1080 on mõeldud mängude helindamiseks, muusika, filmide ja 
muu esitamiseks. Saab ühendada arvutiga, CD-DVD mängĳaga ja muude heliallikatega.

Juhtpaneel
a VOLUME: süsteemi helitugevuse regulaator
b BASS: bassikõlari helitugevuse regulaator
c AUDIO INPUT: stereosisend
d AUDIO OUTPUT: pesa satelliitkõlarite ühendamiseks
e POWER: toitelüliti
f Toitejuhe 
Kaugjuhtimispult
g Minĳack heliallikaga ühen- 
damiseks 
h RCA-pistik ühendamiseks 
akustilise süsteemiga
i Pesa täiendava heliallika 
ühendamiseks
j Pesa kõrvaklappide 
ühendamiseks
k Helitugevuse regulaator 
juhtmega kaugjuhtimispuldil

KASUTUSJUHEND
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Joonis 1. Juhtpaneel
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Joonis 2. Kaugjuhtimispult
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Joonis 3. Ühendamise skeem

Tehniline abi on avaldatud veebilehel www.sven.fi. 
Siit leiate selle kasutusjuhendi uuendatud versiooni.

Väljundvõimsus (RMS), W
bassikõlaril 
satelliitkõlaritel

Kõlarite mõõtmed, mm
bassikõlaril 
satelliitkõlaritel

Toitepinge/sagedus, V/Hz
Sagedusala, Hz

bassikõlaril 
satelliitkõlaritel

Mõõtmed (L × K × S), mm:
bassikõlaril 
satelliitkõlaritel (ühel kõlaril)

Kaal, kg

40 (20 + 2 × 10)
20
2 × 10

Ø 165
Ø 76 LR (lairiba)
~220/50

50 – 150
150 – 20 000

220 × 230 × 268
110 × 110 × 120

3,94

VäärtusParameetrid, mõõtühikud
5. TEHNILISED ANDMED

Märkused:
• Tabelis toodud tehnilised andmed on informatiivsed ja ei saa olla aluseks kahjunõuetele.
• Brändi SVEN tooteid täiustatakse pidevalt. Sel põhjusel võivad tehnilised andmed olla 
muudetud ilma ette teatamata.

Toitejuhe
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Akustilise süsteemi ühendamine
Tähelepanu! Enne ühendamist peavad kõik süsteemi komponendid olema välja lülitatud.
• Ühendage bassikõlar satelliitkõlaritega (vt joonis 3).
• Ühendage juhtmega kaugjuhtimispuldi minĳack g arvuti helikaardi liinisisendisse ja RCA- 
pistikud h (joonis 2) vastavate pesadega c (joonis 1) bassikõlaril. Ühendage signaaliallika 
(MP3-mängĳa jne.) minĳack signaalikaabli minĳacki (ei kuulu komplekti) abil vastavasse 
pessa i kaugjuhtimispuldil. Kõrvaklapid ühendage kaugjuhtimispuldi pesaga j.
• Akustilise süsteemi ühendamiseks DVD/CD-mängĳaga või TV-ga ühendage signaalikaabli 
2RCA minĳack minĳackiga (komplektist) pesaga i kaugjuhtimispuldil ja signaalkaabli RCA- 
pistikud – DVD/CD-mängĳa või TV heliväljundi pesadega (OUTPUT).
• Ühendage toitejuhtme pistik f seinakontakti.
• Keerake helitugevuse regulaator k miinimumi, lülitage sisse toide bassikõlaril.
• Reguleerige üldine helitugevuse tase ja bassikõlari helitugevuse tase.
Märkused:
• Kui te ei ole akustilist süsteemi pikka aega kasutanud, ärge unustage seadet välja 
lülitada lülitiga aktiivkõlari tagaküljel ja ühendada lahti toitejuhe.
• Heli esitamise kvaliteedi parandamiseks kasutage helikaardi liiniväljundit Line-Out.


