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Портативті радио қабылдағыш

SRP-445



Портативті радионы сатып алғаныңыз үшін рақмет ТМ SVEN!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2018. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық 
құқықтар қорғалған.
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САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС
• Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып 
қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау 
кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым 
жұмыс істемейтін болса,
бірден сатушымен хабарласыңыз.
• Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
• Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
• Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге 
сәйкес тастаңыз.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Портативті радио қабылдағыш – 1 дана
• Тасымалдау бауы – 1 дана
• Micro USB ге USB кабелі – 1 дана
• Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

ЕРЕКШЕЛІГІ
• Кіріктірілген FM/AM-тюнер
• Бірге USB флэш және микро SD карта жады музыканы ойнатыңыз
• Телескопическая поворотная антенна
• Встроенная батарея
• Құлаққаптарды қосуға арналған ажыратулар

Портативті радио қабылдағыш



KAZ

3

Пайдаланушының нұсқаулығы SRP-445

АЖ-ң құрылысы
a Телескопиялық бұрылыс антеннасы
b Mode түймешігі (Ойнатқыш / FM / AM радиосы)
c Micro SD үшін слот
d USB Flash арналған ағытпа
e Ойнатқыш режимінің жұмыс көрсеткіші
f Динамиктің дыбыс деңгейін қосу / реттеу үшін тұтқасы
g Тасымалдау бауы
h Құлаққаптарды қосуға арналған ажыратулар
i AC зарядтау режимінің индикаторы
j DC 5V: Зарядтау құрылғысынан зарядтауға арналған қосқыш 5V
k Станцияны реттеу тетігі
l Келесі трекке ауыстыру түймесі (ойыншы режимінде)

1-сур. АЖ-ң құрылымы

dba c

h

f

gk

i
j

m

l

e

n
o

p

q (артқы)



KAZ

4

Портативті радио қабылдағыш

m Қосу/Үзіліс (ойыншы режимінде)
n Ойнату USB flsh немесе microSD жад картасымен қосқышты таңдаңыз 
o Қелесі трекке ауыстыру түймесі (ойыншы режимінде)
p Динамик
q 18650, 3.7V (артқы) батарея бөлімінің түрі

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ
Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды 
толығымен зарядтап алу керек.
Батарея AC зарядтау
• USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін пай-
даланып зарядтағышқа AC қосыңыз. i индикатор зарядталып болғанда қызыл 
болып жанады. 

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

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

Сипаттамалар және өлшем бірліктері

Жиілік диапазоны, Гц

Шығу қуаты (RMS), Вт

Мембрана, мм

Қуат көзінің кернеуі, B

Салмағы, кг

Өлшемі, мм

Мәні

100 – 20 000
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Ø 57

литий-ионды батарея, mAh - 
1200/USB-DC 5V

0,35

104 × 155 × 53



Үлгi: SRP-445

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. SRP-445
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