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ТМ SVEN акустикалық жүйесiн сатып алганыңыз үшiн ризамыз!  

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

САУДА МАРКАЛАРЫ
Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ
Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес- 
сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор 
мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің не- 
месе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС
• Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін 
тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал кел- 
тірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушы- 
мен хабарласыңыз.        
• Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, 
сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, 
тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақ- 
таңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік 
жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.  
• Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! 
Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау 
қажет.
• Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану 
мерзімі ішінде сақтаңыз.

Техникалық қолдау www.sven.fi  сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.
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2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Акустикалық жүйе – 1 дана
• Mini-jack mini-jack сигналдық кабелі – 1 дана
• Mini USB USB кабелі – 1 дана
• Тасуға арналған бау – 1 дана
• Li-Ion аккумулятор (3,7 В, 800 мA • сағ) – 1 дана
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
• Акуситикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетімен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен 
жөндеуді өкілетті сервис орталығының тек білікті мамандары ғана жүргізу қажет. Өкілетті 
сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
• АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түспеуінен сақтаңыз.
• АЖ-ні ылғалдан, су мен шаң түспеуінен сақтаңыз.
• АЖ-ні қызудан сақтаңыз: қызатын аспаптардан 1 м қашықтығында орнатыңыз. Тіке күн сәу- 
лесін түсірмеңіз. 
• АЖ-ң жанына ашық от көздерін орнатпаңыз.
• АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерін қолданбаңыз, жұмсақ шүберек қолданыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ
PS-50 акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді шығаруға және ойындарды, фильмдерді және т. б. ды- 
быстандыруға арналған. АЖ-ң кіріктірілген жоғары сапалы кең жолақтық динамик, FM-тюнері, 
MP3-плеері, микро SD қосуға арналған слот, AUX стерео кірісі, USB-жинаушыны қосуға ар- 
налған USB-порттың болуы арқасында ДК-ге, ноутбукке, МР3 немесе CD-плеерге, я басқа да 
дыбыс көздеріне қосылуы мүмкін.  

АЖ ерекшеліктері
• Жоғары сапалы кең жолақтық динамик
• LED-дисплей (жарықдиодтық дисплей)
• Кіріктірілген FM-тюнер
• Кіріктірілген MP3-плеер
• USB flash тасушыны қосуға арналған USB-порт
• Микро SD қосуға арналған слот
• Қосымша AUX стереокірісі
• Құлаққапқа арналған ажырату
• Стандартты mini USB кабелі арқылы компьютердің, ноутбуктың немесе сыртқы зарядтау 
құрылғының (+5V DC) USB-портынан аккмулятордың зарядталу мүмкіндігі
• Li-Ion аккумулятор (3,7 В, 800 мA • сағ)
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АЖ-ң құрылғысы
a Батарея зарядталудың индикаторы
b LED-дисплей
c М: сигнал көздерін ауыстырып қосу 
түймесі (қысқа уақыттай басу);
радиостанцияларды өздігінен іздеу және 
радио режимінде жадында сақтау (ұзақ 
уақыттай басу, 2 сек астам) 
d�ойнатқыш және радио режим-
дерінде қосу/үзіліс (қысқа уақыттай басу); 
ON/OFF (қосу/ажырату) барлық режимдер 
үшін (ұзақ уақыттай басу)
e vol+/     : келесі трек ойнатқыш режим-
де (қысқа уақыттай басу);
келесі станция* радио режимінде (қысқа 
уақыттай басу);
дыбысын күшейту (ұзақ уақыттай басу)
f        /vol-: өткен трек ойнатқыш режимде 
(қысқа уақыттай басу);
өткен станция* радио режимінде (қысқа 
уақыттай басу); 
дыбысын басу (ұзақ уақыттай басу)
g Жоғары сапалы кең жолақтық динамик
h AUX: AUX қосымша стереокірісі
i     : құлаққап қосуға арналған ажырату
j МР3 форматта жазылған музыкалық
файлдары бар micro SD-карт** қосуға арналған слот
k DC IN: құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе
ноутбук/ДК USB портына қосуға арналған mini USB 
ажыратуы USB a notebook-ului/PC
l USB: МР3 форматта жазылған музыкалық файлдары бар
USB flash тасушысын** орнатуға арналған ажырату
m Li-Ion аккумулятор (3,7 В, 800 мA • сағ)

1-сур. Алдыңғы панель

2-сур. Жоғарғы панель 

3-сур. Төменгі панель 

4-сур. Жанындағы панель

5-сур. Артқы панель

* Станциялардың жадында жазылған жағдайда осы жиі- 
ліктер ауыстырып қосылады. 
** Сыйымдылығы 8 Gb асқан USB flash немесе Micro SD 
тасушысын пайдаланғанда командаларды өңдеуге уа- 
қыт көбеюі мүмкін. Сыртқы қатты дискілерді және USB 
flash-тен айырмашылығы бар басқа да құрылғыларды 
қоспаған жөн, өйткені АЖ-сі бұзылуы мүмкін.

k
l

h i
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5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
АЖ орналасуы
• Құрылғыны тыңдаушыға ыңғайлы жерде ортаныңыз.
• Өте сезімтал мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ- 
ні осы аспаптардан алысырақ орнатыңыз.

АЖ қосылуы
АЖ PS-50 аудиосигналдың кез келген қуат көздеріне қосылуы мүмкін: ДК, ноутбук, МР3/МР4- 
плеерлерге және т. б. (6-суреттегі қосылу схемасын қараңыз).  
• Дыбыс көзіне қосар алдында, АЖ желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
• Mini-jack 3,5 мм (жинақтан) сигнал кабелін AUX ажыратуына h, кейін қосылу схемада көр- 
сетілгендей (6-сур.), дыбыс көзінің аудиокірісіне (ПК, ноутбуктың, CD/МР3/МР4-плеерлердің, 
iPhone,  iPod және т. б.) қосыңыз. 
• Қуат көзі кабелінің коннекторын (жинақтан) DC IN ажыратуына k, кейін компьютердің не- 
месе 5V DC қуат көзі блогының USB-портына қосыңыз. 
• Музыкалық файлдары бар USB flash тасушыны USB ажыратуына l қосыңыз. Музыкалық 
файлдары бар SD-картаны Micro SD j слотына қосыңыз.

6-сур. Қосылу схемасы

USB
ажыратуы

Розетка

USB flash
тасушы

Micro SD

Құлаққап

Компьютер

Player CD

iPhone

iPod

Player MP4 Player MP3

USB mini USB қуат 
көзінің кабель

3

USB
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• Кейін түймесін d ұзақ уақыттай басып құрылғыны қосыңыз.
• Аудиосигнал көзін қосыңыз.
• e және f түймелерін ұзақ уақыттай басып жалпы дыбыс деңгейін ретке келтіріңіз.
• Құлаққапты ажыратуына i қосыңыз (2-сур. қараңыз).
АЖ-ң аккумулятордың зарядталуы
• Құрылғыны USB-кабель арқылы (жинаққа кіреді) DC IN портына k, кейін ДК USB-портына 
немесе шығыс USB-ажыратуы бар 5V DC қуат көзінің блогына қосыңыз.
• Егер аккумулятор отырып қалса, индикаторы a жыпылықтайды, зарядталған болса - қызыл 
түсі жанады.
Ескертпелер: 
• АЖ-ні қолданып болған соң, АЖ-ң USB-кабелін компьютердің, ноутбуктың, не 5V DC 
қуат көзі блогының USB-портынан ажыратуды ұмытпаңыз.
• Дыбыстың шығуын күшейту үшін Line-Out дыбыс картасының шығуын қолданыңыз.

6. ЖҰМЫС РЕЖИМЫ
Ойнатқыштың режимы
• Егер тиісті l немесе j ажыратуларына (USB flash немесе micro SD card)* тасушыларының 
бірін орнатсаңыз, жүйе өздігінен ойнатқыш режиміне ауысады. Қажет көзін таңдау үшін 
құрылғы қосулы кезінде алдынғы панеліндегі М түймесін c басу керек. LED-дисплейде b 
таңдалған «USB/CARD» көзі, кейін табылған тректер саны және ойнап жатқан тректің реттік 
нөмірі, содан соң басынан басталу уақыты көрінеді. Өзінен өзі қосылады. Тректі таңдау үшін 
алдынғы панельдегі f немесе e түймелерін қысқа уақыттай басыңыз. Дисплейде b қысқа 
уақытқа тректің реттік нөмірі, кейін басынан басталатын уақыты көрінеді.

* Сыйымдылығы 512 Mb кем емес micro SD card пайдаланған жағдайда дұрыс жұмыс жасамауы 
мүмкін. Сыйымдылығы 8 Gb астам USB flash тасушысын пайдаланған жағдайда командаларды 
өңдеуге уақыт ұлғаю мүмкін.

Радио режимы
• Радио режиміне ауысу үшін АЖ-ң қосулы түрінде алдынғы панельдегі М түймесін c басу ке- 
рек. дисплейде b «FM» жанып, қабылданатын станцияның жиілігі көрінеді.
• Табылған станциялар өздігінен сканерлеп жадында сақталу үшін М түймесін c басып 2 се- 
кундтан астам ұстап тұру қажет. Сканерлеу кезінде дисплейде b жиілігі көрінеді, станция 
жадында сақталған кезде берілген реттік нөмірі қысқа уақытқа көрінеді.   

AUX режимі
• AUX режиміне ауысу үшін құрылғының қосулы түрінде алдынғы панельдегі М түймесін c 
басу қажет. Алдынғы панельдегі дисплейде b «AUX/LINE» көрінеді.

ON/OFF режимы
• Құрылғыны қосу/ажырату үшін алдынғы панельдегі d түймені басып ұстап тұрыңыз.



7. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық

АЖ қосылмайды.

Дыбысы жоқ немесе 
АЖ-нің колонкала- 
рында дыбысы тым 
жай шығады.

Дыбыстың қате 
шығуы.

Себебі

Желіге қосылмаған.

Желілік ажыратқыш қосылмаған. 

Дыбыс қаттылықтың реттеуіші 
барынша басулы. 

Аудиосигнал көзі дұрыс қосылмаған. 

Кіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.

Жою жолы

Дұрыс қосылуын тексеріңіз.

Ажыратқышты қосыңыз.

Дыбыс қаттылықтың реттеуішін 
ретке келтіріңіз.

Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.

Сигнал көздерінде және АЖ-нде 
дыбыс қаттылықтың реттеуіште- 
рімен кіріс сигналдың көлемін 
азайтыңыз.

Жоғарыда аталған амалдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталы- 
ғына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.

Сипаттамалар және өлшем бірліктері

Шығу қуаты (RMS), Вт

Жиілік диапазоны, Гц

FM режиміндегі қабылданатын жиіліктер диапазоны, МГц

Динамиктің диаметрі, мм

Қуат көзінің кернеуі

Өлшемі (Е × Б × Т), мм

Салмағы, кг

Мәні 

3

90 – 20 000

87,5 – 108

Ø 40

3,7 V / 800 мА • сағ

113 × 53 × 29

0,116

8. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ескертулер:
• Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар наразы білдіру үшін не- 
гізі болып табылмайды. 
• SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық си- 
паттамалар алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.
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Үлгi: PS-50
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, e-mail: 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, e-mail: 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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