
Інструкція користувача 

Переносна акустична система

«BUBLIC»

Шановний покупець! 

Вітаємо Вас з придбанням акустичної системи ТМ SVEN! 
З моменту свого заснування в 1991 році компанія SVEN розробляє і випус-

кає високоякісне електронне та акустичне устаткування. За оцінками відомої ла-
бораторії iXBT торгова марка SVEN протягом семи років (2001–2007 рр.) от-
римує премію «Бренд року». Продукція SVEN неодноразово нагороджувалася 
призами і нагородами провідних тестових лабораторій, завойовувала дипло-
ми на таких найпрестижніших міжнародних виставках, як Hi-Fi Show, Erika, 
DVD Show, «Цифроманія». 
Широкий асортимент продукції, строга політика якості і зважена цінова полі-

тика дали змогу компанії SVEN зайняти провідне становище на східноєвро-
пейському ринку побутової і комп'ютерної електроніки, що підтверджується кіль-
кістю власників апаратури з маркою SVEN, що незмінно зростає з року в рік. 
Фахівцями компанії постійно ведуться розробки апаратури найвищої якості, 

що на декілька кроків випереджає побажання найвимогливішого споживача. 
Сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення при експлуатації нашої про-

дукції! 

Авторське право 
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хищені авторським правом. Всі права застережені. Всі торгові марки є власністю 
їх законних власників. 

Комплектація АС

1. Акустична система ..................................................................................... 1 шт.
2. Акустичний кабель...................................................................................... 2 шт.
3. Шнур живлення з USB ............................................................................ 1 шт.
4. Інструкція користувача ..............................................................................1 шт.
5. Гарантійний талон .....................................................................................1 шт.

Особливості АС
Акустична система «BUBLIC» призначена для використання в якості ком- 

пактної АС при підключенні її до комп’ютера або МР3-плеєра (див. стор. 2–3). 
Вона зручна в управлінні, має низький рівень шуму і коефіцієнт нелінійних 
спотворень.

Примітка: для підключення до МР3-плеєра потрібно додатково придбати 
мережевий адаптер на 5 В.

Заходи безпеки і застереження
   Акустична система (далі — АС) «BUBLIC» виготовлена з високоякісних 
матеріалів з використанням новітніх технологій. При правильній експлуатації 
АС прослужить Вам тривалий час без спеціального обслуговування.
При експлуатації дотримуйтеся, будь ласка, таких заходів безпеки:

1. Щоб уникнути пошкодження, не розбирайте АС, не прикладайте надзусиль 
при її трансформації в одну з фігур, що на стор. 3, і не ремонтуйте її само- 
стійно. Обслуговування і ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані 
фахівці сервісного центру.
Перелік сервісних центрів дивіться на сайті www.sven.ua

2. Оберігайте АС від впливу підвищеної вологості, пилу, сильних магнітних по-  
лів, вібрації, дії високих температур, прямих сонячних променів, їдких рідин і 
газів.

3. Не чіпайте динаміки, це може призвести до їх пошкодження.
4. Вказівки щодо догляду: для очищення корпусу використовуйте чисту м'яку 
тканину. Для видалення плям, що важко виводяться, змочіть тканину в 
слабкому розчині миючого засобу, відіжміть і протріть. Потім чистою, сухою 
тканиною витріть досуха. Не використовуйте для очищення такі розчинники, 
як бензин або спирт, оскільки вони можуть пошкодити поверхню пристрою.
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Управління рівнем гучності 
Зручне колесо прокручування для регулювання гучності (VOLUME). 

Живлення (Power)  
Кабель живлення підключається до комп'ютера або адаптера. 
Аудіовхід  (Audio in)  
Один стандартний аудіовхід для підключення комп'ютера або МР3-плеєра. 
 

Регулятор VOLUME 

Microphone 

MIC 
Колонки 

Характеристики 

Опис пристрою 

Акустичний кабель Шнур USB 

Audio Power 

Мікрофонний вихід (Microphone) 
Стандартний мікрофонний вихід для підключення до 
комп'ютера. 
 
USB підключення 
Стандартний роз'єм і шнур USB для підключення до 
комп'ютера.  

живлення: 5В, 500 мА  
максимальна потужність – 2 х 2 Вт  
співвідношення сигнал/шум – > 60 дБ 
баланс каналів – ± 1 дБ 

Пристрій можна трансформувати в 
показані на малюнках фігури 
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