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SVEN СМ акустикалы� ж�йесiн сатып алганыыз �шiн ризамыз! 

АВТОРЛЫ� ���Ы�
© 2020. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) н�с�асы.
Осы Н�с�ау ж�не соны� ішіндегі а�парат авторлы� ���ы�пен �ор�ал�ан. Барлы� 
���ы�тар �ор�ал�ан.
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САТЫП АЛУШЫ�А �СЫНЫС
• Б�йымды а�ырын ашып, �орапты� ішінде �андай да бір жабды�тар �алып 
�ойма�анын �шін тексері�із. ��рыл�ы�а залал келмегенін тексері�із. Тасымалдау 
кезінде б�йым�а залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласы�ыз; б�йым 
ж�мыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласы�ыз. 
• К лік ж�не тасымалдау жабды�тары тек бастап�ы контейнерде р��сат етіледі.
• Іске асыру �шін арнайы жа�дайларын талап етпейді.
• Т�рмысты� ж�не компьютерлік жабды�тарды к�деге жарату �шін ережелерге 
с�йкес таста�ыз.

ТЕХНИКАЛЫ� СИПАТТАУ
PS-60 акустикалы� ж�йесі (АЖ) �уенді шы�ару�а ж�не ойындарды. АЖ-� 
кіріктірілген жо�ары сапалы ке� жола�ты� динамик, FM-тюнері, MP3-плеері, 
микро SD �осу�а арнал�ан слот, USB-жинаушыны �осу�а арнал�ан USB-портты�.

ЖИЫНТЫ�ТЫЛЫ�
• Акустикалы� ж�йе – 1 дана
• Mini USB-ге USB �оректендіру кабелі – 1 дана
• Тасу�а арнал�ан бау – 1 дана
• Li-Ion аккумулятор BL-5C (3,7 В, 600 мA • сағ) – 1 дана
• Пайдаланушыны� н�с�аулы�ы – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

ЕРЕКШЕЛІГІ
• LED-дисплей
• ��ла��ап�а арнал�ан ажырату
• Бірге USB флэш ж�не микро SD карта жады музыканы ойнаты�ыз
• Кіріктірілген FM-тюнер
• Шам
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АЖ-ң құрылғысы
a Келесі трекке ауыстыру түймесі (ойнатқыш режимінде);
Өткен станция(радио режимінде);
Уақытты орнату
b Қосу/Үзіліс (ойнатқыш режимінде);
MUTE (қысқа уақыттай басу радио режимінде);
Авто іздеу радиостанциялар (ұзақ уақыттай басу радио режимінде);
Уақытты орнату режимінен шығу
c Қелесі трекке ауыстыру түймесі (ойнатқыш режимінде);
Келесі станция (радио режимінде);
Уақытты орнату
d M/    : режимдерін ауыстырып: Радио / Player / Сағат (қысқа уақыттай басу);
Қайталау режимін таңдау (Ойнатқыш режимінде ұзақ уақыт басу);
Уақытты орнату режимін енгізу (сағат режимінде ұзақ уақыт басу)
e      : қосу / өшіру түймесі
f Дисплей
g 0-9: станция нөміріне немесе жол нөміріне кіру үшін сандық өріс
h USB Flash арналған ағытпа
i TF : micro SD үшін слотт
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Пайдаланушының нұсқаулығы PS-60

1-сур. АЖ-ң құрылымы
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ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ
Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен 
зарядтап алу керек.
Батарея АЖ зарядтау
• USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін 
пайдаланып зарядтағышқа АЖ қосыңыз. Зарядтау кезінде батареяның 
көрсеткіштері кезекпен жыпылықтайды               . Батарея толығымен заряд- 
талғанда, батарея көрсеткіші жанады             .
Назар аударыңыз! BL-5C батареясының орнына AA батарейкаларын (3 дана) 
пайдалануға болады (жинаққа кірмейді). Оларды орнатқан кезде полярлықты 
қадағалаңыз.
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2-сур. Қосылу схемасы

USB
ажыратуы

Розетка

USB mini USB қуат
көзінің кабель

Компьютер

j Қосу / өшіру қосқышы
k Құлаққап ұяшығы
l USB: зарядтағышқа динамиктерді қосу үшін шағын USB ұясы, ноутбук / ДК USB
порты
m Дыбыс деңгейін басқару

ON OFF USB
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Пайдаланушыны� н�с�аулы�ы

Ж�МЫС РЕЖИМЫ
Радио режимы
• �й�ы АЖ радионы �осу – радио режимі іске �осылмайды дейін бірнеше рет d 
басы�ыз. �за� батырмасын басы�ыз d авто-іздеу режимін �осу �шін. Іздеуден 
кейін ол автоматты т�рде табылмады бірінші станциясыны� �осылады ая�талды. 
�ала�ан станцияны та�дау �шін a мен c басы�ыз.

Ойнат�ышты� режимы
Ескерту! Файл ж�йесі �олдау Micro SD немесе USB флэш – FAT32. 32 ГБ мак- 
сималды сомасы. Б�л Micro SD Ultra Жылдамды�ын пайдалану �сынылмайды.
• Енгізілген ауыспалы �я�а USB-флеш немесе MicroSD Card тасымалдаушы 
орнат�ан кезде, ойнату автоматты т�рде басталады. Play / Pause арасында�ы b 
�ос�ыштар пайдаланы�ыз. Т�ймешіктер a (алды��ы трек) жне c (келесі трек) 
тректер ба�ыланатын болады.

ТЕХНИКАЛЫ� СИПАТТАМАЛАР

Ескертулер:
• Орауышта айры�шалауда келтірілген м�ліметтер аны�тамалы� ж�не наразылы�
білдіру �шін негіз болып табылмайды. 
• Sven СМ  німдері �немі жетілдіріледі, сол себептен  згертулер алдын ала 
ескерусіз енгізілуі м�мкін.

Техникалы� �олдау www.sven.fi сайтында.

Сипаттамалар жне �лшем бірліктері

Жиілік диапазоны, Гц 

Шы�у �уаты (RMS), Вт

Мембрана, мм

Батарея сыйымдылы�ы мА · ч

�уат к�зіні� кернеуі, В

Салма�ы, кг

�лшемі, мм 

Мні

120-20000
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Ø 50

600

Li-Ion аккумулятор 
мA – 1200 USB/         5V

0,21

127 × 73 × 36
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�лгi: PS-60
Импортерлер CM SVEN �аза�стан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, �аза�стан Республикасы,
050013, Алматы, Республика ала�ы, Фурманов
к�шесіні� б�рылысы, yй 13/195, 13Б ке�се,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, �аза�стан Республикасы,
Алматы �аласы, Ма�атаев к�шесі, 117.

Сапа ж�ніндегі талап-тілектерді �аза�стан
Республикасы аумаында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі �абылдайды. Мекенжай: �аза�стан Рес-
публикасы, Алматы �аласы, Ма�атаев к�шесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

�ндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» ба�ылауымен �ндірілді, 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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