
www.sven.fi

MANUALUL
UTILIZATORULUI

Sistem USB de boxe
2.0 pentru jocuri

SVEN 255



RO

2
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Vă mulţumim că aţi achiziţionat sistemul de boxe ТМ SVEN!
DREPT DE AUTOR
© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (2022.02.28).
Acest Manual și informaţia pe care o conţine sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drep-
turile sunt rezervate.
MĂRCI COMERCIALE
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deţinătorilor lor.
AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ
În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele inconsec-
venţe. Informaţia din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nici 
o răspundere faţă de persoană sau faţă de organizaţie pentru pierderile sau daunele cauzate 
de informaţia conţinută de acest Manual.
RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR
• Despachetaţi cu atenţie produsul, asiguraţi-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un acceso-
riu. Verificaţi dacă produsul nu are defecte. Dacă produsul a fost deteriorat în timpul transpor-
tării, contactaţi compania, care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcţionează, adresaţi-vă 
îndată distribuitorului.
• Verificaţi completitudinea și prezenţa cardului de garanţie. Asiguraţi-vă că pe cardul de ga-
ranţie există ștampila magazinului, semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data vânzării, 
precum și că numărul produsului corespunde cu cel de pe card. Nu uitaţi că, dacă pierdeţi car-
dul de garanţie sau dacă numerele nu se potrivesc, nu veţi avea dreptul la reparaţie în garanţie.
• Înainte de a instala și utiliza produsul, citiţi cu atenţie acest Manual și păstraţi-l pentru în-
treaga perioadă de utilizare.
• Echipamentul poate fi transportat și expediat numai în ambalajul său original.
• Nu necesită condiţii speciale de realizare.
• Eliminaţi în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice 
și a echipamentelor informatice.
DESTINAȚIE
Sistem USB de boxe 2.0 pentru jocuri (SB) SVEN 255 este conceput pentru redarea muzicii și so-
norizarea jocurilor, filmelor, etc. SB are un amplificator punte încorporat, precum și cabluri 
acustic și de semnal, astfel încât acestea pot fi conectate la un PC, laptop, player MP3 sau alte 
surse audio. Alimentarea SB este realizată prin intermediul portului USB al unui PC, laptop sau 
al unei surse de alimentare de 5V DC cu ajutorul cablului USB.
COMPLETARE
• Difuzoare — 2 buc.
• Manual de utilizare — 1 buc.
• Card de garanţie — 1 buc.
MĂSURI DE SECURITATE
• Nu desfaceţi SB și nu le reparaţi de sine stătător. Întreţinerea și reparaţiile trebuie efectuate 
numai de către personal calificat la un centru de service autorizat. Consultaţi lista centrelor 
de service autorizate de pe site www.sven.fi.
• Evitaţi producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare») a boxelor SB între 
ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cas-
cadei amplificatorului.
• Nu permiteţi obiectelor străine să pătrundă în orificiile SB.
• Protejaţi SB de umiditate mărită, apă și praf.
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• Protejaţi SB de supraîncălzire: instalaţi-l nu mai aproape de 1 metru de la dispozitivele de în-
călzire. Nu-l expuneţi sub acţiunea razelor solare directe.
• Nu așezaţi nicio sursă de flacără deschisă pe SB sau în apropierea sistemului.
• Nu folosiţi substanţe chimice pentru a curăţa SB, folosiţi o cârpă moale și uscată.
• Dacă SB nu funcţionează, deconectaţi imediat cablul și contactaţi magazinul, de unde l-aţi 
achiziţionat.
Particularitățile SB
• Iluminare RGB dinamică.
• Alimentare prin portul USB al PC-ului, laptop-ului sau prin intermediul unei surse de alimen-
tare de 5V DC.
• Reglarea volumului pe cablu.
• Cablu de semnal încorporat cu mini-jack de 3,5 mm pentru conectarea surselor de semnal.
• Materialul carcasei boxelor — masă plastică.
PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII
Amplasarea SB
• Amplasaţi boxele simetric în raport cu ascultătorul la o distanţă nu mai mică de un metru.
• Este posibil să apară o ușoară distorsiune a imaginii pe monitoarele și televizoarele ultrasen-
sibile, deaceea instalaţi SB mai departe de astfel de dispozitive.
Conectarea SB
• SB SVEN 255 poate fi conectat practic la orice sursă de sursă audio: placa audio PC, pe un dis-
pozitiv mobil etc. (a se vedea schema de conexiuni din figura 1).
• Înainte de conectare asiguraţi-vă, că SB este deconectat de la reţea. Conectaţi cablul de sem-
nal cu mini-jack 3,5 mm integrat la ieșirea audio a unei surse de sunet, cum ar fi, de exemplu, 
un calculator așa cum se arată în schema de mai jos.
• Conectaţi cablul USB încorporat la portul USB al calculatorului (laptop sau sursă de alimen-
tare de 5V DC).
Notă. La finisarea utilizării SB nu uitaţi să deconectaţi cablul USB al SB de la portul USB al cal-
culatorului, laptopului sau de la sursa de alimentare de 5V DC.

Calculator

Dispozitiv
mobil

USB

mini-jack
ø 3,5 mm

Controlul
volumului

Fig. 1. Schema de conexiuni
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ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR

Defecţiunea Cauza Modalitatea de rezolvare

SB nu se activează. Nu este conectat la reţea. Verificaţi corectitudinea 
conexiunii.

Comutatorul de reţea nu este pornit. Porniţi comutatorul.
Lipsește sunetul. Controlul volumului este setat 

la poziţia de volum cel mai scăzut.
Reglaţi controlul volumului.

Sursa audio este conectată incorect. Conectaţi corect sursele 
de semnal.

Sunetul în SB 
este prea încet.

Controlul volumului este setat 
la poziţia de volum cel mai scăzut.

Reglaţi controlul volumului.

Distorsiunea 
sunetului.

Amplitudinea mare a sunetului 
de intrare.

Reduceţi semnalul de intrare cu 
ajutorul regulatoarelor de volum 
pe sursele de semnal și SB.

Dacă niciuna dintre soluţiile de mai sus nu rezolvă problema, vă rugăm să solicitaţi consultare 
profesională la cel mai apropiat centru de service. Nu încercaţi nicicând să reparaţi dispozitivul 
de sine stătător.
SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unităţi de măsură Значение

Putere de ieșire (RMS), W 6 (2 × 3)
Interval de frecvenţă, Hz 100–20 000
Diametrul difuzoarelor, mm Ø 50
Tensiune de alimentare USB ⎓ 5 V
Curent nominal de consum, A 0,04
Dimensiune (unei boxe) (Lăţime* Înălţime* Adâncime,) mm 78 × 119 × 79
Greutatea, g 380

Remarci. 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 specificaţi-
ile tehnice și conţinutul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

 Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi. 
Tot aici puteţi găsi versiunea actualizată a acestui Manual.
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Model: SVEN 255
Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 
15, 48310 Kotka, Finland.
Consultaţi cardul de garanţie pentru condiţiile 
de garanţie sau vizitaţi www.sven.fi. Perioada 
de garanţie: 12 luni. Durata de viaţă: 2 ani.

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

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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