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Заходи безпеки
При експлуатації портативної акустичної системи (далі – 

АС) дотримуйтеся, будь ласка, таких заходів безпеки:
1. Не розбирайте АС і не ремонтуйте її самостійно. Об-

слуговування і ремонт повинні здійснювати лише кваліфі-
ковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік 
УСЦ дивіться на сайті www.sven.ua

2. Оберігайте АС від підвищеної вологості, пилу, вібрації, 
дії високих температур, їдких рідин і газів.

3. Не кидайте пристрій, щоб не пошкодити його.

Технічні характеристики

Сумочка для носіння

www.sven.ua

Інструкція користувача

© 2002, Sven Corporation. Ця інструкція та інформація, що міс-
титься в ній, захищені авторським правом. Всі права застереже-
ні. Всі торгові марки є власністю їх законних власників.

Параметри
Вихідна потужність
Частотний діапазон
Діаметр динаміків
Довжина кабелю
Напруга живлення
Розміри (Ш х В х Г)

Значення
2 х 1,2 Вт
200 – 12 500 Гц
36 мм
230 мм з minijack 3,5 мм 
4 х 1,5 В типу ААА
47,5 х 34,5 х 109 мм

кишеня для
MP3 плейєра

шлейка для
поясного ременя

Вигляд спереду Вигляд ззаду
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Особливості пристрою
Screamer – переносна акустична система, яка дає змогу 

отримати задоволення від якісної музики під час подорожі. 
Щоб послухати ваші улюблені пісні спільно з друзями або 
сімейством, достатньо підключити його до будь-якого пор-
тативного плейєра: MP3, MP4, DVD, CD+MD, мобільного 
телефона, ноутбука тощо. Screamer – компактний і мод-
ний пристрій, зручно вміщається в кишені або на поясному 
ремені, разом з тим добре відтворює якість звучання і на 
диво гучний, зважаючи на його розміри. Кишеньковий пор-
тативний Screamer живиться від 4 батарейок типу AAA.

Опис

Інсталяція
1) відкрийте кришку батарейного відсіку і вставте 4 бата-
рейки по 1,5 В типу ААА (див. вигляд ззаду);
2) вийміть аудіокабель і підключіть його до портативного 
плейєра: MP3, MP4, DVD, CD+MD, мобільника (за допомо-
гою додаткових перехідників, якщо потрібно), ноутбука то-
що; закрийте кришку батарейного відсіку так, щоб аудіока-
бель вільно розміщався в прорізу кришки;
3) увімкніть перемикач POWER на бічній стороні пристрою 
у положення ON, загориться індикатор LED (див. мал. вгорі);
4) регулятором гучності встановіть потрібну гучність; 
4) розкривши пристрій, виберіть оптимальний кут розташу-
вання динаміків (де музика звучатиме якнайкраще).
Примітка: пристрій можна підключити і безпосередньо до бло-
ку живлення через роз’єм на бічній панелі (див. мал. вгорі).

Вигляд спереду

Вигляд збоку

Вигляд ззаду

динамік 1 динамік 2

батарейний відсік
аудіокабель

Комплектність
1. Пристрій ...............................................................   1 шт.
2. Сумочка ...............................................................   1 шт.
3. Батарейки типу ААА ..............................................   4 шт.
4. Інструкція користувача .........................................   1 шт.
5. Гарантійний талон ...............................................   1 шт.
6. Перехідник minijack 3,5 мм к minijack 2,5 мм  ......   1 шт.
7. Блок живлення ....................................................   1 шт.

аудіокабель
з мініджеком 3,5 мм

кришка
батарейного відсіку

роз’єм 3,5 мм для блоку
живлення DC 6V

регулятор
гучності

Power
ON/OFF

LED індикатор


