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ТМ SVEN акустикалы� ж�йесiн сатып алганыыз �шiн ризамыз!

АВТОРЛЫ� ���Ы�
© 2019. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) н�с�асы.
Осы н�с�аулы� пен оны� ішіндегі а�парат авторлы� ���ы�пен �ор�ал�ан. Барлы� 
���ы�тар �ор�ал�ан.

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 келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласы�ыз; б�йым ж�мыс істемейтін болса, 
бірден сатушымен хабарласы�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.

ТА�АЙЫНДАЛУЫ
Портативті aкустикалы� колонкалар бірге Bluetooth ар�ылы ж�не FM-радио SVEN  
PS-410/SVEN PS-420 ар�ылы деректерді жіберу ар�ылы ДК, ноутбук ж�не бас�а да 
мобильді ��рыл�ыларды� ж�мыс істеу �шін арнал�ан. Ол Интернет телефония, 
видеоконференция мультимедиялы� �осымшалар мен интерактивті ойын, с�йлеу 
тану ж�не шет тілдерін �йрену �шін, сондай-а� пайдалану�а болады. Кіріктірілген 
болды FM-тюнер, ж�не USB Flash, ж�не микро жад картасын бірге ойыншы.

ЖИЫНТЫ�ТЫЛЫ�
• Акустикалы� ж�йе – 1 дана
• 3,5 мм ша�ын �ясы 3,5 мм ша�ын �ясы сигналды кабель – 1 дана
• Mini USB USB кабелі – 1 дана
• Пайдаланушыны� н�с�аулы�ы – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

ЕРЕКШЕЛІГІ
• Bluetooth ар�ылы сымсыз сигнал беру
• Тректерді ауыстыруды бас�ару м�мкіндігі
• Аудиосигналды сымды/сымсыз беру
• Кіріктірілген USB Жар�ылды аудио ойнат�ыш ж�не микро SD жад карталарын
• Кіріктірілген FM-тюнер
• LED-дисплей
• �рекет ету радиусы – 10 м-ге дейін

Портативті aкустикалы� колонкалар бірге
Bluetooth ар�ылы ж�не FM-радио
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Пайдаланушыны� н�с�аулы�ы

АЖ-� ��рылысы
a MODE: режимдерін ауыстырып: Bluetooth / Радио / Player / LINE IN
b EQ:  EQ режимін �ос�ышы тймесі
c Vol-: дыбыс де
гейін азайту тймесі
d Vol+: дыбыс де
гейін �л�айту тймесі
e REP/CH: станция немесе жиілік арасында ауысу тймес (радио режимінде);
�айталау режимін та
дау тймесі (ойыншы режимінде):
ONE – а�ымда�ы жолды �айталайды;
RAND – тректерді кездейсо� ретпен ойнату;
ALL – барлы� жолдарды жйелі трде ойнатады
f Келесі трекке ауыстыру тймесі (�ыс�а ойыншы режимінде тймесін басып,
Bluetooth);
Жол�а Навигация (�за� ойыншы режимінде тймесін басып, Bluetooth);
�ткен станция/жиілік (радио режимінде)
g �осу/�зіліс (ойыншы режимінде, ж не Bluetooth жылы);
Авто іздеу радиостанциялар (�за� уа�ыттай басу радио режимінде);
Дыбыс тймесін �шірі
із (�ыс�а уа�ыттай басу радио режимінде);
h �елесі трекке ауыстыру тймесі (�ыс�а ойыншы режимінде тймесін басып, 
Bluetooth);
Жол�а Навигация (�за� ойыншы режимінде тймесін басып, Bluetooth);
Келесі станция/жиілік (радио режимінде)
i Дисплей
j Микрофон
k DC 5V:  к�рыл�ыны зарядталу ��рыл�ысына немесе ноутбук/ДК-
 USB портына
�осу�а арнал�ан micro USB ажыратуы
l Индикаторы
m ON/OFF: АЖ �осу ж не ажырату 
n USB: USB Flash арнал�ан а�ытпа
o TF CARD: Micro SD шін слот
p AUX: аудио (ж не т.б. телефон, MP3 ойнат�ышын,) �осу шін 3,5 мм ша�ын �ясы

1-сур. АЖ-ң құрылымы

abcd ef hg

PS-410
PS-420



�ОСУ Ж�НЕ ПАЙДАЛАНУ
Назар аудары�ыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толы�ымен 
зарядтап алу керек.
Батарея AC зарядтау
• USB-порты USB-компьютер немесе USB (жина�та) �шін микро USB кабелін пай- 
даланып зарядта�ыш�а AC �осы�ыз. l индикатор зарядталып бол�анда �ызыл болып 
жанады. Батарея зарядталып кезде l индикаторы с�неді.
• Айнымалы ток батарея жабды�ты� ажырамас б�лігі ретінде �олданылады, сонды�тан 
б�л ��рыл�ы�а кепілдікті ж�не за�ым к�шін жоюы м�мкін, оны алып таста�ыз немесе 
оны ауыстыру �шін тырыспа�ыз.

KAZ
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Портативті aкустикалы� колонкалар бірге
Bluetooth ар�ылы ж�не FM-радио

ji

2-сур. Алдыңғы көрінісі

SVEN

3-сур. Артқы панель

klm n op

DC 5V ON OFF USB

AUXTF
CARD
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Пайдаланушыны� н�с�аулы�ы

4-сурет. Қосылу схемасы

USB
ажыратуы

Розетка

�ялы ��рыл�ылар

USB micro USB �уат к�зіні�
кабелі

Компьютер

mini-jack mini-jack
сигналды� кабелі

Ж�МЫС РЕЖИМЫ
Bluetooth режимі
• Bluetooth деректерді беру ар�ылы сымсыз �йлесімді ��рыл�ылар�а сымсыз дина- 
миктерді �осу�а болады. Деректерді жіберуді� барынша �рекет аума�ы 10 м ��райды. 
�абыр�а, сонымен бірге бас�а да электронды� ��рыл�ылар сия�ты кедергілер 
сигналды� жіберілуіне б�гет болуы м�мкін.
• ндеткіш Bluetooth режимін �осы�ыз – дисплей «bt» к�рсетілгенше �айта-�айта  
MODE батырмасын a  басы�ыз.
• Сигнал к�зі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth ж�птастыру режимін та�дау 
�ажет. Экран аты * байланыс орнату �ажет «SVEN PS-410», «SVEN PS-420», к�рсетеді.
• ндеткіш дыбысты� сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лы� Іздеу 
режимі ** то�татады.

* ��рыл�ыны� кейбір т�рлеріне Bluetooth ар�ылы �осылу �шін «0000» ��пия с�з енгізу керек
болуы м�мкін. 
**  Егер б�йым сигнал к�здері тізімінде алда�ашан тіркеліп �ойылса, іздеу режимін �айтадан
белсендіру �ажет емес. Тек б�йымны� атауын «SVEN PS-410», «SVEN PS-420» ж�не сигнал 
к�зінде «�осу» командасын та�даса�ыз жетеді.

DC 5V ON OFF USB

AUXTF
CARD

PS-410
PS-420



ТЕХНИКАЛЫ� СИПАТТАМАЛАР

Ескертулер:
• Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру
үшін негіз болып табылмайды. 
• Sven СМ ɵнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен ɵзгертулер алдын ала ескерусіз 
енгізілуі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында

Сипаттамалар ж	не �лшем бірліктері
Жиілік диапазоны, Гц 
Шы�у �уаты (RMS), Вт
Мембрана, мм
Bluetooth �олдайтын пішіндері
Bluetooth-ды� �рекет ету �ашы�ты�ы, м
Емкость батареи, мА · ч
�уат к�зіні� кернеуі, B
Салма�ы, г
лшемі, мм 

       М	ні PS-410
АЖ-�: 100 – 20 000; микрофон: 100 – 10 000 
         14 (2 × 7)

Ø 75
HSP, HFP, A2DP, AVRCP

10 м-ге дейін
            2000 

USB/DC5V
            1200
     320 × 155 × 124 

Радио режимы
• Радио сигнал �абылдау сапасын жа�сарту �шін, енгізу дейін (жина�та) AUX IN кірісі 
немесе USB-микро USB кабелі кабелі 3,5 мм ша�ын �ясы (жина�та) жал�а�ыз DC 5V.
• Дисплей станциясы жиілігі к�рсетілгенше �айта-�айта режимінде a – �й�ы айны- 
малы радио �осы�ыз. �за� батырмасын басы�ыз g авто-іздеу режимін �осу �шін. 
Іздеуден кейін ол автоматты т�рде табылмады бірінші станциясыны� �осылады 
ая�талды. �ала�ан станцияны та�дау �шін f мен h басы�ыз.

Ойнат�ышты� режимі
Ескерту! Файл жүйесі қолдау Micro SD немесе USB флэш – FAT32. 32 ГБ максималды 
сомасы. Бұл Micro SD Ultra Жылдамдығын пайдалану ұсынылмайды.
• �осыл�ан динамик тиісті �я�а USB Flash немесе Micro SD-тасымалдаушыны орнат- 
�анда, ойнату автоматты т�рде басталады. �осу/�зіліс арасында�ы g �ос�ыштар 
пайдаланы�ыз. Т�ймешіктер f (алды��ы трек) ж�не h (келесі трек) тректер ба�ы- 
ланатын болады.

Сым режимін пайдалану (LINE IN)
• Cырт�ы к�шейіп 3,5 мм ша�ын �ясы кірістілігі кез келген дыбыс к�зі �шін білдіреді ретінде 
айнымалы пайдалану�а болады. Б�л �рекетті орындау �шін, кабель 3,5 мм ша�ын �ясы 
аудио шы�ыс AUX �осылу.

    М	ні PS-420

        12 (2 × 6)

             1800 

              1000
   320 × 156 × 120
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Bluetooth ар�ылы ж	не FM-радио



Портативті aкустикалы� колонкалар
бірге Bluetooth ар�ылы ж�не FM-радио

�лгi: PS-410, PS-420
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»
ЖШС-гі �абылдайды. Мекенжай: �аза�стан
Республикасы, Алматы �аласы, Ма�атаев к�шесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

�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.
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