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SVEN СМ акустикалық жүйесiн сатып алганыңыз үшiн ри-
замыз!

Сатып алудың алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып, оны пай-
далану мезгілі кезінде сақтаңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2014. SVEN PTE. LTD., Нұсқасы 1.0 (V 1.0).
Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен 
қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ
Барлық сауда маркалар олардың заңды иелерінің меншігі бо-
лып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ
Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына 
қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқау-
лықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен 
баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген 
зақым үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап 
бермейді.

АШУ
Бұйымды мұқият ашып, қораптың ішінде қандай да бір керек-
жарақтар қалып қоймауын қарап шығыңыз. Бұйымға зақым кел-
мегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға зақым келсе, 
жеткізетін фирмаға хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемей тұрса,
дереу сатушыға хабарласыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Температурасы минус болған қоршаған ортадан бөлмеге кіргіз-
ген соң бұйымды бірден қоспаңыз! Ашылған бұйымды 4 сағат-
тай бөлменің температурасына дейін жеткізіп ұстаңыз.
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Қолданар алдында аккумуляторды толығымен зарядта-
ңыз. Аккумулятордың заряды төмен деңгейде болғанда, 
дыбыс дұрыс естілмеуі мүмкін, дыбыс дұрыс естілуі үшін 
аккумуляторды зарядтаңыз.
Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында.
Осында Сіз осы нұсқаулықтың жаңа нұсқасын таба аласыз.

СИПАТТАУ
SVEN BOOGIE BALL R моделінде дыбыс шығарғыш есебінде 
төлтума шағын динамикалық бас тиегі «вакуумдық бас» типті  
резонаторымен қолданылған. Дыбыс зорайтқышы бар 
колонканың тозаң өтпес капсулды құрылымы кіріктірме ли-
тий-ионды аккумуляторымен АЖ түрлі жағдайларда тиімді 
пайдалануға мүмкіндік береді.
АЖ-нің жақсы амплитудалық-жиілік, өтпелі және беріліс сипат-
тамалары, бағыттылықтың тең мөлшерлі диаграммасы бар. 
BOOGIE BALL R шағын өлшеміне қарай қолайлы аппаратурамен
бірге қолдануға ыңғайлы: ноутбуктермен, плеерлермен, теле-
фондармен және басқа да ұялы құрылғылармен.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ
• Колонка – 1 дана
• Зарядтауға арналған USB-кабель – 1 дана
• Жалғастырғыш тетік (3,5 мм – 2,5 мм) – 1 дана
• Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

АЖ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Шағын дизайн
• «Вакуумдық бас» типті резонатор
• 7-8 с ағаттық дыбыс шығаратын кіріктірме литий-ионды  
аккумулятор
• Дыбыс шығарудың бағыт диаграммасы
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КОЛОНКАНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
a Капсуланың үстіңгі қақпағы  
b Бауға арналған көзі
c USB-порт
d Қуат көзінің ажыратқышы және
екі позициялы дыбыс қаттылығын
реттеуші тетігі
e Қуат көзінің индикаторы  
f Кіретін құрылғы (мини-джек) 
3,5 мм

КОЛОНКАНЫҢ АККУМУЛЯ−
ТОРЫН ЗАРЯДТАУ  
• Құрылғыны USB-кабель ар- 
қылы (жинаққа кіретін) мини-
USB c портына, кейін ДК USB-
портына немесе 3-сурет те 
көрсетілгендей, шығыс USB-
құрылғысы бар қуат көзінің 
блогына (жинаққа кірмейтін) 
қосыңыз. 
• Зарядтау кезінде жарық ди- 
одтың қызы түсі жанады. Акку-
мулятор зарядталған болса, 
жарық диод өшеді. 
• Зарядтау уақыты: бөлек қуат көзінен – 2,5 с, USB-дан – 4 с.

АЖ ОРНАЛАСУЫ
Дауысын қаттырақ шығару үшін пайдаланалар алдында колон- 
каның капсуласын мына реттілікпен ашу қажет:
• 4-суретте көрсетілгендей, USB-порттың жанынан a, белгілерін
табыңыз.
• BOOGIE BALL R капсуланың екі жағын бір-біріне қысыңыз.
• Капсуланың екі жағындағы aбелгілері, 4-суретте көрсетіл-
гендей, бір-біріне келгеніне көз жеткізіңіз.

a

b

c
1-сурет. Жоғарыдан көрініс

d

e

f

2-сурет. Астыдан көрініс
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• BOOGIE BALL R капсуласын ашу үшін капсуланың қақпағын 
сағат тіліне қарсы бұраңыз.
• Жұмыс аяқталған соң және тасымалдаудың алдында дәйекті

5

3-сурет. Аккумулятордың зарядкалауы

a Белгілер
b Ашу
c Жабу

4-сурет. Қосу және пайдалану

a b

c
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Line in сигналының қуат көздері:

Ноутбук, ДК

Ұялы телефон
мультимедиаменҰялы телефон

Шағын ойын приставкасы

Шағын ойнатқыш

МР3 ойнатқышпен

5-сурет. Line in қуат көздері

түрде 1-3 амалдарын жасап, BOOGIE BALL R капсуласын  
жабу үшін капсуланың қақпағын сағат тіліне қарай бұраңыз.
Ескертпе. Резонаторды 2 см-ден асырмаңыз.

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ
• Қосар алдында жүйенің барлық компоненттері ажыратылға-
нына көз жеткізіңіз.
• Мини-джек = 3,5 мм бар кіріктірме сигналдық кабель арқылы ко-
лонка мен дыбыс сигналын қосыңыз, қажет болса, жалғастырғыш
тетікпен (3,5 мм - 2,5 мм) (жинаққа кіреді) (5-сурет) қолданыңыз.
• Ажыратқышпен колонка зорайтқышының қуат көзін қосыңыз,
жарық диод e , индикаторы жанады, зорайтқыш жұмыс жа-
сап кетеді.
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Қуаты (RMS), Вт 2,4
Динамиктің диаметрі, мм =36
Қуат көзі: литий-иондық аккумулятор  3,7 В, 300 mА•h 
USB аккумулятордың заряды үшін шығыс
кернеуі USB/5 V, 0.1 А немесе адаптер ~220/4,2 V, 0,3 А
Жиілік диапазоны, Гц 100 – 20 000
Өлшемдері, мм 50 × 50 × 35
Салмағы, кг 0,19

Ескертулер:
• Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық бо- 
лып табылады және наразы білдіру үшін негіз болып табылмайды.
• SVEN СМ өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық 
сипаттамалар алдын ала ескерілмей өзгеруі мүмкін.

• d дыбыс реттегіш тетігін қажетті деңгейге келтіріңіз. 
• Құрылғыны пайдаланып болған соң, зорайтқыштың қуат кө-
зін d , ажыратқышымен өшіріңіз, е жарық диод-индикаторы 
өшіп қалады.
* BOOGIE BALL R зарядталу уақыты 4 сағаттан асса дыбыстың
тазалығы өзгеруі мүмкін (бұл қалыпты), пайдалану кезінде құ-
рылғы дыбыс шығу реттегішін өзі ретке келтіреді.
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Үлгi: Boogie Ball R
Импортерлер CM SVEN Қазақстан республикасында:  
«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов 
көшесінің бұрылысы, yй 13/195, 13Б кеңсе,  
тел: +7 (727) 266 36 13, info@stn.kz.  
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан 
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» 
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, 
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия 
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 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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