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Портативна акустична
система «NEO»

Заходи безпеки і застереження
При правильній експлуатації портативна акустична 

система (далі — АС) «NEO» прослужить Вам тривалий 
час без спеціального обслуговування, якщо ви будете 
дотримуватися 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 або, 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.

Інструкція користувача 

1 – кришка батарейного
відсіку

2 – кнопка збільшення
рівня гучності

3 – кнопка зменшення
рівня гучності

4 – індикатор живлення
5 – аудіовхід для підклю-

чення джерела звуку
(3,5 мм)

6 – роз’єм mini USB для підключення джерела живлення:
зарядного пристрою DC 5V або порту USB ПК

7 – перемикач «ON/OFF»: положення повзунка посередині –
пристрій вимкнено, вправо – живлення від батарейок,
вліво – зовнішнє джерело живлення (USB/DC 5V)

Опис пристрою

передня панель

задня
панель

динаміки
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Інструкція з експлуатації
1. Перед використанням портативної акустичної системи 
потрібно підключити його до джерела живлення. Для цього 
відкрийте кришку батарейного відсіку (1) і вставте 2 батарей- 
ки типу ААА (цинково-магнієві або лужні ААА) по 1,5 В, до- 
тримуючись полярності. Також рекомендовано використову- 
вати нікель-кадмієві акумулятори, оскільки вони мають 
можливість перезарядки та довший термін використання від 
однієї зарядки. Пристрій також можна підключити до зовніш- 
нього блоку живлення – мережевого адаптера 5 В/700 мА – 
за допомогою кабелю (міні USB до USB).
2. Залежно від використання джерела живлення повзунок 
перемикача ON/OFF (7) поставте в праве (від батарейок) або 
ліве (від адаптера) положення. Загориться індикатор (4). 
Увага! Якщо перемикач поставлено неправильно, то при од- 
ночасному використанні живлення від батарейок та через 
USB-вхід пристрою звук у динаміках зникне.
3. Далі з’єднайте аудіовхід (5) пристрою (роз’єм 3,5 мм) з ви- 
ходом джерела звуку за допомогою акустичного кабелю. 
Увімкніть відтворюючий пристрій. Рівень гучності можна 
регулювати за допомогою кнопок 2 і 3.      

Примітка: 1) мережевий адаптер 5 В / 700 мА не входить 
до комплекту пристрою; 2) USB кабель використовується для 
з’єднання з комп’ютером; 3) виймайте батарейки і від’єднуй- 
те USB кабель щоразу, коли пристрій не використовується 
протягом тривалого часу.

У комплекті постачання є зручна підставка зі шнурком 
(8). Підставку можна використати так, як показано на ма- 
люнку 1, або ж зачепити за вушко (9), як показано на ма- 
люнку 2, і підвішувати на шнурку там, де вам зручно.

Опис пристрою (продовження)

Мал. 1

Мал. 2

Перехідник mini-jack 3,5 мм
до mini-jack 2,5 мм


