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Портативна акустична
система

LOCO

Комплектація АС
1. Акустична система ................................................... 1 шт.
2. Фірмовий кабель для підключення до джерела звуку
і зарядного пристрою miniUSB до mini-jack і USB ..... 1 шт.
3. Перехідник mini-jack 3,5 мм до mini-jack 2,5 мм ...... 1 шт.
4. Інструкція користувача ............................................ 1 шт.
5. Гарантійний талон ................................................... 1 шт.

Заходи безпеки і застереження
При правильній експлуатації портативна акустична 

система (далі — АС) LOCO прослужить Вам тривалий 
час без спеціального обслуговування, якщо ви будете до- 
тримуватися таких заходів безпеки:

1. Щоб уникнути пошкодження, не розбирайте АС і не 
ремонтуйте її самостійно. Обслуговування і ремонт повинні 
здійснювати лише кваліфіковані фахівці сервісного центру.

Перелік сервісних центрів див. на сайті www.sven.ua
2. Оберігайте АС від впливу підвищеної вологості, пилу, 

сильних магнітних полів, вібрації, дії високих температур, 
прямих сонячних променів, їдких рідин і газів.

3. Вказівки щодо догляду: для видалення проблемних 
плям змочіть тканину в слабкому розчині миючого засобу, 
відіжміть і протріть. Потім чистою сухою тканиною витріть до- 
суха. Не використовуйте для очищення бензин або спирт.

Потужність  2 Вт
Опір   4 ± 0,5 Ом
Живлення   USB / DC 5 V / ≤ 400 мА
Частотний діапазон  2000 — 20000 Гц

Інструкція користувача

Шановний покупець!
З моменту свого заснування в 1991 році компанія SVEN 

розробляє і випускає високоякісне електронне та акустичне 
устаткування. За опитуванням iXBT SVENТМ протягом десяти 
років (2001–2010 рр.) 9 разів була лідером «iXBT Brand ро- 
ку». Широкий асортимент продукції, строга політика якості і 
зважена цінова політика дали змогу компанії SVEN посісти 
провідне становище на східноєвропейському ринку побуто- 
вої та комп'ютерної електроніки, що підтверджується дедалі 
зростаючою кількістю власників апаратури з маркою SVEN.

Сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення при експлу- 
атації нашої продукції!

Авторське право
© 2002, Sven Corporation. Ця інструкція захищена авторсь- 
ким правом. Всі права застережені. Всі торгові марки є влас- 
ністю їх законних власників.

Технічні характеристики
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Підключення пристрою
1. Під’єднайте кабель USB (з комплекту) в роз’єм пристрою, 
а mini jack кабелю підключіть до аудіовиходу джерела звуку 
(MP3-плеєра, мобільного телефона, ноутбука, ПК тощо).
2. Переведіть перемикач ON/OFF пристрою в положення 
ON для увімкнення звуку. Індикатор засвітиться блакитним 
світлом – це означає, що пристрій готовий до роботи.
3. Рівень гучності регулюється за допомогою підключеного 
джерела звуку (MP3-плеєра, ноутбука, ПК тощо).
4. Для вимкнення звуку переведіть перемикач ON/OFF при- 
строю в положення OFF. Індикатор погасне.
5. Для розширення частотного діапазону слід повернути вер- 
хню частину проти годинникової стрілки (мал. 2).
    

Увага!
а. Пристрій має вмонтований акумулятор, який заряджається 
за допомогою USB кабелю і зарядного пристрою. Для цього 
потрібно USB кабелем під’єднати роз’єм CHARGE AUDIO при- 
строю до зарядного пристрою (входу USB ПК або ноутбука).
б. Акумулятор потрібно заряджати щонайменше 2 години.
в. Ресурс акумулятора – приблизно 500 перезаряджань.
г. Для підключення пристрою до джерела звуку треба вико- 
ристовувати тільки фірмовий аудіокабель.

Опис пристрою 

Застереження!
Не розкручуйте занадто верхню частину пристрою

(не більше півоберта), щоб не пошкодити сам пристрій.

* Система «неваляшка» — колонка сама повертається
у вертикальне положення.




