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Пайдаланушыны� н�с�аулы�ы

• АЖ-ні �ызып кетуден са�та�ыз: �ыздыр�ыш аспаптар�а 1 м-ден жа�ын орнатпа�ыз. 
Тіке к�н с�улесінен аула� �ста�ыз.
• АЖ-нде, сонымен �атар ж�йені� жанына ашы� жалынны� еш�андай аспаптарын 
орнатпа�ыз. 
• АЖ-ні д�рыс желденбейтін жерде орнатпа�ыз. Е� кішкентай ауа са�ылауы – 10 см. 
АЖ-ні �олдан�ан кезде оны �андай да бір ��рыл�ылар�а орнатпа�ыз, суытуды 
�иындататын майлы� немесе бас�а да ��сас н�рселермен жаппа�ыз. 
• АЖ-ні тазарту �шін химиялы� реагенттерді �олданба�ыз, ж�мса� ��р�а� матаны 
пайдаланы�ыз.

ЕРЕКШЕЛІГІ
• Кіріктірілген FM/AM/SW-тюнер
• USB флеш, microSD жəне SD жад карталарынан музыка ойнаты�ыз
• Телескопты� б�рылыс антеннасы
• Енгізілген батарея
• Мобильді ��рыл�ыларды зарядтау м�мкіндігі
• ��ла��ап�а арнал�ан ажырату

АЖ-� ��рылысы 
a Дыбыс де�гейін реттеу т�т�асы / дыбыс де�гейін бас�ару
b Келесі трекке ауыстыру т�ймесі (ойыншы режимінде)
c �осу/�зіліс (ойыншы режимінде)
d �елесі трекке ауыстыру т�ймесі (ойыншы режимінде)
e �айталау режимін та�дау т�ймесі (ойыншы режимінде):
– а�ымда�ы жолды �айталайды;
– барлы� жолдарды ж�йелі т�рде ойнатады
f Режимді та�дау батырмасы (Player/FM/AM/SW радиосы)
g Станцияны реттеу тетігі
h Телескопиялы� б�рылыс антеннасы
i ��ла��аптарды �осу�а арнал�ан ажыратулар
j USB: USB Flash арнал�ан а�ытпа
k MP3: Ойнат�ыш режиміні� ж�мыс к�рсеткіші
l SD �шін слот
m Micro SD �шін слот
n DC IN: 6 В зарядта�ыштан AC �уат �ос�ышы
o DC 5V шы�ысы бар �ос�ыштар
p Зарядтау режиміні� индикаторы
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q Mains/Кірістірілген батарея немесе D/UM-1 батареясыны� ауыстыр�ышы
r АЖ айнымалы ток �уатына ~ 230В зарядтау�а арнал�ан �ос�ыш
s D/UM-1 батареясы 

a b c d e f g

MP3USB

h i j k l m

2-сурет. Жоғарғы 
көрініс

1-сурет. Басқару 
панелі
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3-сур. Артқы панель

�ОСУ Ж�НЕ ПАЙДАЛАНУ
Назар аудары�ыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толы�ымен 
зарядтап алу керек.
Батарея AC зарядтау
• Динамикті �уат сымын (жина�пен) немесе �ос�ыш ар�ылы r 6 В зарядта- 
�ышына жал�а�ыз n 230 В желіге жал�а�ыз (жиынты�та жо�). p индикатор 
зарядталып бол�анда �ызыл болып жанады.
• 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.
• Т�т�аны a б�рау ар�ылы жалпы дыбыс де�гейін ретте�із.

Назар аудары�ыз! Динамикті �уаттандыру �шін D / UM-1 батареяларын (2 дана) 
�олдану�а болады (жина��а кірмейді). Оларды батарея б�лігіне s орнаты�ыз. 
Оларды орнат�ан кезде полярлы�ты �ада�ала�ыз.

n o p q r s h
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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

Жиілік диапазоны, Гц 

Мембрана, мм

 

150 – 20 000
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Ø 76

 ~230 В/50 Гц,          6 В, D/UM-1 типті  

(1.5V) - 2 дана

0,72

172 × 130 × 80

Номиналды ток (230В), А 0,029
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тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

 

117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия

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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