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Φορητό σύστημα ηχείων με 
Bluetooth και ραδιόφωνο FM

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα ТМ SVEN!
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
© SVEN РТЕ. LTD. Έκδοση 1.0 (16.11.2021). 
Το παρόν Εγχειρίδιο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό προστατεύονται από δι-
καιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
• Η μεταφορά του εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στην πρωταρχική του συσκευασία.
• Δεν απαιτεί ειδικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση.
• Ανακυκλώστε σύμφωνα με τους κανόνες ανακύκλωσης οικιακών κι υπολογιστικών συσκευών.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το φορητό σύστημα ηχείων με Bluetooth και ραδιόφωνο FM SVEN PS-220 έχει σχεδιαστεί για 
λειτουργία με Η/Υ, φορητούς υπολογιστές και άλλες κινητές συσκευές υποστηρίζοντας μετά-
δοση δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην τηλεφωνία μέσω 
Διαδικτύου, κατά τη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογές πολυμέσων και διαδραστικά 
παιχνίδια. Διαθέτει το ενσωματωμένο δέκτη FM και τη συσκευή αναπαραγωγής με USB-flash 
και κάρτες μνήμης microSD.
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
• Ηχητικό σύστημα — 1 τεμ.
• Καλώδιο τροφοδοσίας USB για micro USB — 1 τεμ.
• Καλώδιο σήματος mini-jack σε mini-jack — 1 τεμ
• Εγχειρίδιο χρήστη — 1 τεμ.
• Κάρτα εγγύησης — 1 τεμ.
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ασύρματη σηματοδότηση Bluetooth.
• Αναπαραγωγή μουσικής από το USB flach και microSD card.
• Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM.
• Δυνατότητα ενσύρματης σύνδεσης με πηγή ήχου.
• Αδιάβροχο (IPx5).
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PS-220Εγχειριδιο χρησης

Συσκευή ηχοσυστήματος
a Εναλλαγή λειτουργίας: Bluetooth/Ραδιόφωνο/Αναπαραγωγή/AUX (σύντομο πάτημα); Ενερ-
γοποίηση/απενεργοποίηση του ηχοσυστήματος (συνεχόμενο παρατεταμένο πάτημα).
b Κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση (σε λειτουργία αναπαραγωγής και Bluetooth). Αυτόματη ανα-
ζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών (συνεχόμενο πάτημα στη λειτουργία ραδιοφώνου FM); Σίγα-
ση ήχου (σύντομο πάτημα σε λειτουργία ραδιοφώνου FM). Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση 
Επανειλημμένο πάτημα επαναφορά της εισερχόμενης κλήσης.
c Κουμπί σίγασης έντασης ήχου (συνεχόμενο πάτημα); Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι 
(σε λειτουργία αναπαραγωγής και Bluetooth); Μετάβαση στο προηγούμενο σταθμό (σε λει-
τουργία ραδιοφώνου FM).
d Κουμπί αύξησης έντασης ήχου (συνεχόμενο πάτημα); Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι (σε 
λειτουργία αναπαραγωγής και Bluetooth); Μετάβαση στο επόμενο σταθμό (σε λειτουργία ρα-
διοφώνου FM).
e Υποδοχή USB για σύνδεση USB-flash.
f Υποδοχή MicroUSB για σύνδεση του ηχείου στον φορτιστή, στη θύρα USB του φορητού 
υπολογιστή/Η/Υ.
g Υποδοχή για ενσύρματη σύνδεση με την πηγή σήματος.
h Υποδοχή για σύνδεση microSD.
i Δείκτης λειτουργίας.

Εικ. 1. Σχεδιασμός ηχοσυστήματος
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Προσοχή! Πριν τη λειτουργία η μπαταρία θα πρέπει να είναι πλήρως φορτωμένη.
Φόρτιση της μπαταρίας ηχοσυστήματος
• Συνδέστε το ηχοσύστημα στη θύρα USB του Η/Υ ή στο φορτιστή USB, χρησιμοποιώντας το 
καλώδιο micro USB στο USB (περιλαμβάνεται). Κατά τη φόρτωση η ενδεικτική λυχνία ανάβει 
με κόκκινο χρώμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα όταν ο φορτιστής έχει φορ-
τίσει πλήρως.
• Η μπαταρία στο ηχοσύστημα χρησιμοποιείται ως αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού, για 
αυτό και μην επιχειρείτε να την αφαιρέσετε ή να την αντικαταστήσετε, διότι αυτό μπορεί να 
σας στερήσει την εγγύηση ή να βλάψει τη συσκευή.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Λειτουργία Bluetooth
• Η ασύρματη μετάδοση δεδομένων μέσω πρωτοκόλλου Bluetooth επιτρέπει τη σύνδεση ηχο-
συστήματος στις συμβατές συσκευές χωρίς τα καλώδια. Η μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης δεδο-
μένων είναι 10 m. Εμπόδια όπως οι τοίχοι και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να παρε-
μποδίσουν τη μετάδοση του σήματος.
• Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα σε λειτουργία.
• Στην πηγή του σήματος (τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής, smartphone κ.λπ.) θα πρέπει να 
επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ονομασία "SVEN PS-220", με 
την οποία θα πρέπει να συνδεθείτε*.
• Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, στο ηχοσύστημα θα ακουστεί ένα σύντομο μπιπ κι η ένδειξη 
της λειτουργίας αναζήτησης θα σταματήσει **.Λειτουργία ραδιοφώνου
Για τη βελτίωση της ποιότητας λήψης ραδιοφωνικού σήματος, συνδέστε το καλώδιο microUSB — 
USB (περιλαμβάνεται) στην είσοδο microUSB ή το καλώδιο mini-jack σήματος στο mini-jack 
(περιλαμβάνεται) στην είσοδο AUX.
• Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα σε λειτουργία ραδιοφώνου — πατήστε το κουμπί μερικές φο-
ρές έως ότου το ηχείο εισέλθει σε λειτουργία ραδιοφώνου. Συνεχής πίεση του κουμπιού b ενερ-
γοποιεί τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης. Με την ολοκλήρωση της σάρωσης θα ενεργοποι-
ηθεί αυτόματα ο πρώτος ευρισκόμενος σταθμός ραδιοφώνου. Με πλήκτρα c και d επιλέξτε 
τον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

* Για σύνδεση μέσω Bluetooth με ορισμένα μοντέλα συσκευών, πιθανόν, να χρειαστεί να εισα-
χθεί ο κωδικός «0000».
** Εάν το προϊόν έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί στη λίστα των συσκευών προέλευσης, η ενεργοποί-
ηση εκ νέου της λειτουργίας αναζήτησης δεν απαιτείται. Επιλέξτε την ονομασία του προϊόντος 
"SVEN PS-220" και την εντολή "Σύνδεση" στην πηγή του σήματος.

Εικ. 2. Σχέδιο σύνδεσης

Ενας υπολογιστής 

Πρίζα 

Υποδοχή USB 

Κινητή συσκευή 

Καλώδιο σήματος mini-jack σε mini-jack 

Mini-jack καλώδιο τροφοδοσίας σε micro USB 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Προσοχή! Σύστημα αρχείων πολυμέσων micro SD — FAT32. Μέγιστη χωρητικότητα 32 GB. 
Δεν συνιστάται η χρήση micro SD Ultra Speed.
• Κατά την εγκατάσταση του USB-flash ή των πολυμέσων micro SD στην αντίστοιχη υποδοχή, 
την ώρα που το ηχοσύστημα είναι ενεργοποιημένο, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.  
Με το κουμπί b γίνεται η εναλλαγή λειτουργίας Αναπαραγωγή/Παύση Με τα κουμπιά c (προ-
ηγούμενο κομμάτι) και d (επόμενο κομμάτι) είναι δυνατή η ρύθμιση των κομματιών.
Χρήση στην ενσύρματη λειτουργία (AUX)
• Συνδέστε το καλώδιο mini-jack 3,5 mm σε mini-jack 3,5 mm (περιλαμβάνεται) στην είσοδο 
AUX και το βύσμα 3,5 mm στην πηγή του σήματος.
• Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα σε λειτουργία AUX — πατήστε το κουμπί 1 αρκετές φορές έως 
ότου το ηχείο εισέλθει σε λειτουργία AUX.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά και μονάδες μέτρησης Τιμές

Εύρος συχνοτήτων, Hz Ηχοσύστημα: 100–20 000: 
μικρόφωνο 50–16 000

Ισχύς εξόδου (RMS), watt 10 (2 × 5)
Μεμβράνη, mm 0 45

Εμβέλεια Bluetooth, μ έως 10
Χωρητικότητα μπαταρίας, mAh 1200
Ισχύς, Β USB ⎓ 5V
Βάρος, γρ 400
Μεγέθη, mm 186 × 75 × 55

Παρατηρήσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα είναι πληροφορι-
ακά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιτία για αξιώσεις. Τα προϊόντα ТМ SVEN συνέ-
χεια βελτιώνονται. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά χαρακτηριστικά κι η πληρότητα μπορούν να 
έχουν αλλάξει χωρίς τη προειδοποίηση.

Τεχνική υποστήριξη στην ιστοσελίδα www.sven.fi.
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Μοντέλο PS-220
Εισαγωγέας στη Ρωσία: Ε.Π.Ε. "Regard", 105082, 
Μόσχα, οδ. του Φρίντριχ Ένγκελς, οικ. 75, κτ. 5. 
Εξουσιοδοτημένη εταιρεία στη Ρωσία: Ε.Π.Ε. 
"RT-F", 105082, Μόσχα, οδ. του Φρίντριχ Έν-
γκελς, οικ. 56 κτ.1. Οι όροι της υπηρεσίας εγγύη-
σης αναφέρονται στην κάρτα εγγύησης ή στον 
ιστότοπο www.sven.fi. Περίοδος εγγύησης: 
12 μήνες. Περίοδος εξυπηρέτησης: 2 έτη.

Παραγωγός: SVEN PTE. LTD. Address: 176 Joo 
Chiat Road, #02-02, Singapore 427447. Παρά-
γεται υπό τον έλεγχο της "Sven Scandinavia 
Limited", 48310, Finland, Kotka, Kotolahdentie, 
15. Κατασκευάστηκε στην Κίνα.

® Registered Trademark
of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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