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АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар 
қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ
Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ
Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес- 
сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор 
мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің не- 
месе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС
• Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін 
тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал кел- 
тірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушы- 
мен хабарласыңыз.        
• Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, 
сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, 
тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақ- 
таңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік 
жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.  
• Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! 
Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау 
қажет.
• Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану 
мерзімі ішінде сақтаңыз.

Техникалық қолдау www.sven.fi  сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.
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2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Акустикалық жүйе – 1 дана
• Mini-jack mini-jack сигналдық кабелі – 1 дана
• Micro USB ге USB кабелі – 1 дана
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана 

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
• Акустикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетімен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөн- 
деуді өкілетті сервис орталығының тек білікті мамандары ғана жүргізу қажет. Өкілетті сервис 
орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
• АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түспеуінен сақтаңыз.
• АЖ-ні ылғалдан, су мен шаң түспеуінен сақтаңыз.
• АЖ-ні қызудан сақтаңыз: қызатын аспаптардан 1 м қашықтығында орнатыңыз. Тіке күн сәу- 
лесін түсірмеңіз. 
• АЖ-ң жанына ашық от көздерін орнатпаңыз.
• АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерін қолданбаңыз, жұмсақ шүберек қолданыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ
PS-100BL акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді шығаруға және ойындарды, фильмдерді және т. б. 
дыбыстандыруға арналған. АЖ-ң кіріктірілген V2.1 модульді Bluetooth бар, соның арқасында 
ДК-ге, ноутбукке, МР3 немесе CD-плеерге, я басқа да дыбыс көздеріне қосылуы мүмкін. 

АЖ-ң ерекшеліктері
• АЖ ДК-мен, Media/МР3-ойнатқыштарымен, ұялы құрылғыларымен үйлесімді.
• V2.1 + EDR модульді кіріктірілген Bluetooth
• Сыйымдылығы 1150 мA • сағ кіріктірілген литийлі аккумулятор 
• Тректермен меңгеру мүмкіндігі (Bluetooth режимінде)
• AUX стереокірісі
• Гарнитура режимі 
• Бейтарап сәуле шығарғыштар
• Планшетке арналған тіреуіш

АЖ-ң құрылысы
a Bluetooth-ды қосу түймесі 
индикациямен
b MIC: микрофон
c Планшетке арналған тіреуіш
d Зарядталу режимінің индикаторы АКБ
e DC 5V: құрылғыны зарядталу
құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң
USB портына қосуға арналған
micro USB ажыратуы
f AUX IN: сигналдың сыртқы көзін қосуға
арналған ажырату
g ON/OFF: АЖ қосу және ажырату 

de

ba

f g hijkl

c

1-сур. АЖ-ң құрылымы
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h +: дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі
i –: дыбыс деңгейін азайту түймесі
j       : келесі трекке ауыстыру түймесі (қысқа уақыттай басу)
k      /   : Қосу/Үзіліс (блютуз режимінде қысқа уақыттай басу);
қоңырау түскен кезде жауап беру/тоқтату (блютуз режимінде)
l        : келесі трекке ауыстыру түймесі (қысқа уақыттай басу);
іздеу режиміне ауысу (ұзақ уақыттай басу, 2 сек. астам) 

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ
АЖ-ң орналасуы
• Құрылғыны тыңдаушыға ыңғайлы жерде орнатыңыз.
• Өте сезімтал мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ- 
ні осы аспаптардан алысырақ орнатыңыз.

АЖ-ң қосылуы
АЖ PS-100BL аудиосигналдың кез келген көздеріне қосылуы мүмкін: ДК, ноутбук, МР3/МР4- 
плеерлерге, ұялы телефондарға және с. ұ. (2 және 3-суреттердегі қосылу схемаларын қа- 
раңыз).  
• Қолданар алдында АЖ-ге кіріктірілген аккумуляторды зарядтау қажет. USB-кабель арқылы 
(жинақтан) DC 5V ажыратуын e компьютердің немесе 5V DC қуат көзі блогының USB-портына 
жалғаңыз. Сыртқы қуат көзіне қосқан кезде зарядтау режимі индикаторының d қызыл түсі 
жанады. Аккумулятордың зарядталуы аяқталған соң индикатордың d жарқырау түсі жасыл 
түске өзгереді.
• АЖ-ні AUX IN ажыратуы f арқылы ДК-ге, МР3/CD-плеерлерге қосу үшін mini-jack (жи- 
нақтан) mini-jack-тің сигналдық кабелін пайдаланыңыз. Ол үшін сигналдық кабельдің мини- 
джегін ажыратуына f, кейін екінші мини-джекті – ДК-дің немесе MP3/CD-плеердің дыбыс 
картасының желілік шығысына жалғаңыз (2-сур. қараңыз). 
• АЖ-ні қосу үшін жанындағы панельдегі g ауыстырып қосқышты ON түріне ауыстырыңыз.
• Bluetooth арқылы сигнал көзіне қосу үшін, аудиосигнал көзімен байланыс жасау процеду- 
расын жүргізу қажет (3-сур. қараңыз).
• Жоғарғы панельдегі h және i түймелерімен қалаған дыбыс деңгейін таңдаңыз.
• АЖ-мен пайдаланып болған соң жанындағы панельдегі g ауыстырып қосқыш арқылы қуат 
көзін ажырату қажет.

Bluetooth режимі
Бұл режим AUX IN ажыратуында f қосулы штекер болмаған жағдайда белсенді.  
• Осы режимде сигналды беру үшін түймесін a басып, алдын ала АЖ-ң сигнал көзімен 
байланыс жасауға болады. АЖ іздеу режиміне ауысады, түймесіндегі a индикатордың көк 
түсі (Bluetooth-ды іздеу) жиі (2-4 Гц) жыпылықтап, АЖ растау сигналын береді. Кейін сигнал 
көзінде (телефон, смартфон және т.б.) Bluetooth құрылғысын іздеу режимін таңдаңыз. Сигнал 
көзінің экранында «SVEN PS-100BL» АЖ-ң атауы көрінеді, олмен байланыс* жасау қажет. Осы 
құрылғы мен «қосылу» командасын таңдаңыз.

* Егер АЖ қуат көзі құрылғысының тізімінде жазылған болса, іздеу режимін қайта активтеу қажет 
емес. Тек құрылғының атауы мен «қосылу» командасын таңдасаңыз болды.
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• Сәтті қосылу кезінде АЖ растау сигнал беріп алдынғы панельдегі индикатор a жыпылықтау 
жиілігін (~1 Гц) азайтады.
• АЖ-ні іздеу режиміне ауыстыру үшін сонымен бірге түймесін k ұзақ уақыттай басуға бола- 
ды (немесе ажыратып қайтадан АЖ-ні қосу).
• Сигнал көзіне қосылғаннан кейін, түймелерін j, k, l басып, сигнал көзінің ойнатқышы- 
мен меңгеруге болады.
• Түймесін  k басып, кіріс қоңырауларын (түскен кезде) қабылдау/аяқтауға болады. 

3-сур. Bluetooth-модульмен қосу схемасы
Телефон

Компьютер

2-сур. Аудиосигнал көзін қосу схемасы 

Розетка

mini-jack mini-jack 
сигналдық кабелі

Player CD

iPhone

iPod

Player MP4 Player MP3

USB micro USB  
қуат көзінің кабелі

Компьютер
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6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Ақаулығы

АЖ қосылмайды.

Дыбысы жоқ немесе 
АЖ-нің колонкала- 
рында дыбысы тым 
жай.

Дыбыстың қате 
шығуы.

Себебі

Кіріктірілген аккумулятор өшіп қалған.

Дыбыс реттегіші ең жай дыбыс күйін- 
де тұр.

Блютузбен байланыс жоқ / аудиосиг- 
нал көзі дұрыс қосылмаған/таңдал- 
маған. 

Amplitudinea mare a sunetului de 
intrare.

Жою жолы

Аккумуляторды зарядтау үшін 
құрылғыны зарядталу құрыл- 
ғысына, ноутбук немесе ДК-дің 
USB портына қосыңыз.

Алдынғы панельдегі «+» түйме- 
сін басыңыз.

Блютуз бойынша қосылу әреке- 
тін жасаңыз / сигнал көзіне қо- 
сылыңыз немесе дұрыс таңда- 
ңыз. 

Аудиосигнал көздері мен АЖ-н- 
дегі дыбыс реттегіштерімен кі- 
ру сигналдың көлемін азайты- 
ңыз. 

Жоғарыда аталған амалдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталы- 
ғына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.
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AUX режимі
• Жанындағы панельдегі AUX IN ажыратуына f штекер жалғанған кезде AUX режиміне өз- 
дігінен ауысады.
• Қосылу кезінде АЖ-сі растау сигналын беріп, алдынғы панельдегі индикатордың a түсі жа- 
сыл түске өзгереді.



Сипаттамалар және өлшем бірліктері

Шығу қуаты (RMS), Вт

Жиілік диапазоны, Гц

Динамиктің диаметрі, мм

Қуат көзінің кернеуі

Bluetooth нұсқасы

Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м

Өлшемі (Е × Б × Т), мм

Салмағы, кг

Мәні 

6 (2 × 3)

80 – 20 000

Ø 40

DC 5 V / 1150 мА • сағ

2.1 + EDR

8

195 × 115 × 35

0,437

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ескертулер:
• Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар наразы білдіру үшін не- 
гізі болып табылмайды. 
• SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық си- 
паттамалар алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.
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Үлгi: PS-100BL
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 
Республикасы, 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.

2.0 Multimedia Speaker System Automatic Voltage RegulatorСтабилизатор напряженияСтабилизатор напряженияAutomatic Voltage Regulator2.0 Multimedia Speaker System 2.0 Multimedia Speaker System 

SPS-619PS-100BL

Ықшам акустикалық жүйе
Bluetooth-бен




