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Căști stereo wireless cu microfon

Vă mulţumim că aţi achiziţionat căștile stereo Marca Comercială SVEN!
DREPT DE AUTOR
© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (02.03.2022).
Acest Manual și informațiile conținute în acesta sunt protejate prin drepturi de autor. Toate 
drepturile sunt protejate.
RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR
• Echipamentul poate fi transportat și expediat numai în ambalajul său original.
• Nu necesită condiții speciale de realizare.
• Eliminați în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și  a echi-
pamentelor informatice.
DESTINAȚIE
Căștile stereo SVEN AP-B500MV cu microfon sunt concepute pentru lucrul cu PC, laptopuri 
și alte dispozitive mobile prin transmisia de date prin Bluetooth. Acestea pot fi utilizate, de ase-
menea, în telefonia prin internet, videoconferințe, aplicațiile multimedia, jocurile interactive, 
recunoașterea vocală și studierea limbilor străine.
COMPLETARE
• Căști stereo wireless — 1 buc.
• Cablu audio detașabil — 1 buc.
• Cablu de alimentare de la USB la micro USB — 1 buc.
• Manual de utilizare — 1 buc.
• Certificat de garanție — 1 buc.
MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Nu folosiți căștile stereo în timp ce conduceți automobilul.
• Nu folosiți căștile stereo la un nivel ridicat de volum pentru o perioadă lungă de timp (mai 
mult de un sfert de oră) — aceasta duce la afectarea auzului.
PARTICULARITĂȚI
• Transmisia wireless a semnalului prin Bluetooth 4.2.
• Posibilitatea conectării prin cablu.
• Posibilitatea de gestionare a volumului și comutarea track-urilor.
• Timp de funcționare de la acumulator — până 
la 12 ore.
• Raza de acțiune — până la 10 metri.
DESCRIERE
a Mărirea volumului (apăsare scurtă) (apăsare 
scurtă); track-ul următorul (apăsare lungă, ~2 sec).
b Butonul de pornire/oprire; Butonul de control 
a apelurilor; Redare/Pauză.
c Reducerea volumului (apăsare scurtă); track-ul 
anterior (apăsare lungă, ~2 sec).
d Indicator LED.
e Conector micro USB pentru încărcare.
f Conector pentru conectarea cablului audio.

Fig. 1. Construcția căștilor
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CONECTARE ȘI OPERARE
Atenţie! Înainte de utilizare bateria încorporată trebuie încărcată complet.
Încărcarea setului
• Conectați setul căști la portul USB al PC-ului sau la încărcătorul USB, folosind cablul USB la 
micro USB (furnizat). În timpul încărcării indicatorul d se aprinde în roșu.
• Când unitatea este complet încărcată, indicatorul d se va stinge.
• Când nivelul încărcării bateriei este scăzut se emite periodic un semnal sonor scurt și indi-
catorul cu LED d clipește în roșu.
• Căștile folosesc bateria ca parte integrantă a echipamentului, deci nu încercați să o scoateți 
sau să o înlocuiți, deoarece acest lucru poate anula garanția sau deteriora dispozitivul.
Pornirea și oprirea dispozitivului
• Pentru a porni setul cu cască, apăsați și mențineți apăsat butonul b până când apare 
un semnal sonor. La pornire LED-ul d va alterna albastru și roșu (modul de căutare a dispozi-
tivului) sau albastru intermitent (când este conectat la un dispozitiv). Pentru a opri dispozitivul 
apăsați din nou și mențineți apăsat butonul b până când apare un semnal sonor. La oprire 
LED-ul d va clipi în roșu.
Butoanele de comandă
În asocierea cu telefonul:
• pentru a prelua un apel de întrare apăsați butonul b. Pentru a încheia apelul apăsați bu-
tonul b repetat;
• pentru a reseta un apel primit apăsați și mențineți apăsat butonul b (~2 sec.) *;
• la apăsarea scurtă de două ori a butonului b, se activează funcția de apelare a ultimului 
număr format *;
• la apăsarea lungă a butonului b, setul cu cască se deconectează de la dispozitiv și intră 
în modul de căutare.

* În funcție de configurația telefonului/smartphone-ului.
Tehnologia Bluetooth
• Transmisia de date wireless prin protocolul Bluetooth vă permite să conectați căștile fără fir 
la dispozitive compatibile. Raza maximă de transmisie este de 10 metri. Obstacolele, cum ar fi 
pereții și alte dispozitive electronice, pot interfera cu transmiterea semnalului. 

Asocierea setului cu cască cu dispozitivul
• Pentru a transmite un semnal prin Bluetooth, trebuie mai întâi să stabiliți o conexiune între 
produs și sursa de semnal (vezi schema de conectare din fig. 2). Pentru a face acest lucru porniți 
setul de căști, așteptați modul de căutare ― indicatorul LED d va alterna între albastru și roșu.

Fig. 2. Schema de conexiuni

Calculator Telefon
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• Pe sursa de semnal (telefon, laptop, smartphone etc.) trebuie să selectați modul de căuta-
rea dispozitivelor Bluetooth. Pe ecran va fi afișat numele «SVEN AP-B500MV», cu care trebuie 
să stabiliți o conexiune.
• Dacă conexiunea se realizează cu succes, în căști se va auzi un semnal sonor scurt, indicația 
modului de căutare de pe căști se oprește. Dacă niciun dispozitiv nu se va conecta, căștile 
se vor deconecta automat după 2 minute. Dacă asocierea dispozitivelor a eșuat, este necesar 
din nou să readuceți sistemul în modul de căutare (opriți și porniți din nou) **.
• În timpul schimbului de date (ascultare de muzică) cu un dispozitiv conectat prin Bluetooth, 
indicatorul căștilor d clipește în albastru.

*Pentru conectarea la anumite modele de dispozitive prin Bluetooth, posibil să fie necesară 
introducerea codului «0000».
** Dacă produsul este deja autorizat în lista dispozitivelor de sursă, nu este necesar să reactivați 
modul de căutare. Selectați numele produsului «SVEN AP-B500MV» și comanda «conectare» 
pe sursă.
Utilizare în modul cu fir
• Dispozitivul poate fi utilizat în modul cu fir ca set cu cască. Pentru a face acest lucru conec-
tați căștile stereo la sursa audio cu ajutorul cablului furnizat prin intermediul conectorului f.
SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsură Specificații
Sensibilitate, dB căști: 105 ± 3

microfon: -58 ± 3
Interval de frecvență, Hz căști: 20–20 000

microfon: 30–16 000
Rezistență, Ohm 32
Membrană, mm ø 40
Tipul conexiunii Bluetooth 4.2/mini jack stereo ø 3,5 mm (3 pin)
Profiluri Bluetooth acceptate HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Rază de acțiune, m până la 10
Timp de funcționare de la acumulator, ore până la 12
Lungime cablu, m 0,8
Greutate, g 155

Menţiuni. Specificaţiile tehnice prezentate în tabel sunt de referinţă și nu pot servi drept 
bază pentru revendicări. Produsele MC SVEN se perfecţionează continuu. Din acest motiv, 
specificaţiile și conţinutul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Suport tehnic pe site www.sven.fi.
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Model: AP-B500MV
Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahden-
tie 15, 48310 Kotka, Finland.
Consultați cardul de garanție pentru condițiile 
de garanție sau vizitați www.sven.fi. Perioa-
da de garanție: 12 luni. Durata de viață: 5 ani. 

Producător: «SVEN PTE. Limited», 176, Joo Chiat 
Road, № 02-02, Singapore, 427447.
Produs sub controlul «Sven Scandinavia Limit-
ed », 48310, Finlanda, Kotka, Kotolahdentie 15. 
Fabricat în China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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