
Склад комплекту

1. Блок живлення .........................................................   1 шт.
2. Інструкція користувача ............................................   1 шт.
3. Гарантійний талон ...................................................   1 шт.
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Вимоги безпеки і застереження

Блок живлення
USB CHARGER

www.sven.ua

Технічні характеристики

      Параметри
Вхідна напруга
Вихідна напруга
Розміри упаковки (Ш × В × Г)
Вага

      Значення
100-240 В / 50-60 Гц
5 В / 1 А
175 × 80 × 50 мм
49 г

Інструкція користувача

Примітка. Характеристики з таблиці є довідковими і не 
можуть бути підставою для претензій. Ми постійно поліп- 
шуємо якість нашої продукції, тому технічні характерис- 
тики можуть бути змінені без попереднього попередження.

1. Перед встановленням і підключенням пристрою обо- 
в’язково ознайомтеся з цією інструкцією. 
2. Не розкривайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. Ре- 
монт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці 
уповноваженого сервісного центру.
Перелік сервісних центрів дивіться на сайті www.sven.ua
3. Дотримуйтесь порядку підключення пристрою.
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• Широкий діапазон вхідної напруги: 100-240 В. 
• Підвищена потужність – 1000 мА.
• Фільтр проти різного роду перешкод.
• Стійкість до перевантажень.
• Гарантована стабільна вихідна напруга 5 В.
• Ідеально підходить для МР-3 плеєра, КПК,
телефона/смартфона/комунікатора, акустики,
портативної ігрової приставки тощо.

Особливості блока живлення

Схема підключення блока живлення до колонок

1. Вставте вилку блока живлення
USB CHARGER в розетку.
2. Підключіть блок живлення до колонок
за допомогою кабелю USB.

1. Вставте вилку блока живлення
USB CHARGER в розетку.
2. Підключіть блок живлення до МР3-плеєра, КПК
телефона/смартфона/комунікатора, портативної
ігрової приставки тощо за допомогою кабелю USB.

USB

Роз'єм USB

Розетка USB CHARGER

CUBIC-1

FORZA

NEO

USB

Роз'єм USB

Розетка USB CHARGER

КПК

МР3-плеєр

Схема підключення до МР3, КПК тощо

Шановний покупець!
Прийміть наші вітання з придбанням виробу компанії 

SVEN. Його особливість полягає в сучасній технології, що 
дає змогу працювати зручніше, комфортніше і продуктив- 
ніше порівняно з іншими аналогічними пристроями.

З моменту свого заснування в 1991 році компанія SVEN 
розробляє і виготовляє високоякісну електронну апарату-
ру. Широкий асортимент продукції, строга політика якості і 
зважена цінова політика дали змогу компанії SVEN посісти 
провідне місце на східноєвропейському ринку побутової і 
комп'ютерної електроніки, що підтверджується незмінно 
зростаючою з року в рік кількістю власників апаратури з 
маркою SVEN.

Фахівцями компанії постійно ведуться розробки апара-
тури найвищої якості, що на декілька кроків випереджає 
побажання найвимогливішого споживача.

Сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення при екс- 
плуатації нашої продукції!

DC = 5V

DC = 5V




