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Стереоқұлаққап
микрофонмен



SVEN СМ стереоқұлаққабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды біл- 
діреміз!  

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. 
Барлық құқықтар қорғалған.

ТАҒАЙЫНДАУ
Мультимедиялық Sven SEB-250M стереоқұлаққап ДК дыбыс карталарымен 
және соларға үйлесетін басқа да жүйелермен жұмыс жасауға арналған: үй ки- 
нотеатрлары, ықшам ойнатқыштар, компьютер ойын приставкалары, стан- 
дартты стереожүйелер. Сонымен қатар, оларды интернет-телефонияда, бей- 
неконференция жүргізу кезінде, мультимедиялық қосымшаларда, интерак- 
тивтік ойындарда, тілді айырып тану және шет тілдерді үйрену үшін пайдала- 
нуға болады.     

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
• Стереоқұлаққапты көлік жүргізу кезінде қолданбаңыз. 
• Стереоқұлаққапты дыбыс қаттылығының деңгейін ұлғайтып ұзақ уақыт қол- 
данбаңыз (ширек сағаттан астам) – есту мүшеңіз нашарлауы мүмкін. 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Стерео арнаның үлгісінің құлаққаптары
• 3,5 мм (4 pin) ажырайтын қосылыс ұтқыр құрылымдар үшін
• iPhone, iPod touch, iPad үйлесімді
• Aтқаратын қызметінің hands-free
• Берілістің жақсарт – жүйесі дыбыса
• «Mute» микрофонын ажырату атқарымы

ПАЙДАЛАНУ
• Құлаққап штекерін сигнал көзінің (телефон, ноутбук, плеер және т. б.) аудио- 
шығыс ажырандысына 1-суретте көрсетілгендей етіп қосыңыз.
• Құлаққаптың қажет дыбыс деңгейін қою үшін кабельдегі дыбыс рет- теуішін 
пайдаланыңыз.  
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KAZ

Пайдаланушының нұсқаулығы SEB-250M



Кіре беріс
микрофон

Микрофонның
сөндіру түймесі

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Сипаттамалар және өлшем бірліктері
Сезгiштiк, дБ 

Жиiлiк диапазоны, Гц

Мембрана, мм
Ажыратқыш түрi
Кабель ұзындығы, м
Салмағы, г

Мәні
кұлаққаптар: 102 ± 4
микрофон: -60 ± 3
кұлаққаптар: 50 – 18 000
микрофон: 50 – 16 000
Ø 10
mini-jack (стерео) 3,5 мм (4 pin)
1,2
15

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

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында 
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Құлаққап-ішпектер

Құлаққаптар
штекері

Микрофон
штекері

Дыбыс картасы

Шыға беріс
құлаққаптарға

1-сурет. Қосылу схемасы



Үлгi: SEB-250M
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 Рес- 
публикасы, 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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