
www.sven.fi

MANUALUL

UTILIZATORULUI

Un set de wireless

microfoane

MK-820



2

MOL

Un set de wireless

microfoane

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui set de microfoane fără fir TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2017. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).
Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de 
autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENTÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ
În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt 
posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa 
cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față 
de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută 
de acest Manual.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR
• Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas 
nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost 
deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; 
dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului. 
• Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. 
Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o 
semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă 
că numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în 
caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea 
dreptul la o reparație de garanție. 
• Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de 
afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura 
camerei nu mai puțin de 4 ore.
• Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu 
manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare. 
• Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul 
original.
• Nu necesită condiții speciale de realizare.
• Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipa- 
mentelor de uz casnic și de calculator.
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RECOMANDĂRI
Set MK-820 microfon fără fir este proiectat pentru a canta la domiciliu, 
comunicare on-line, înregistrarea cuvinte și expresii în învățarea limbilor la 
distanță și controlul asupra corectitudinii cuvântului lor străine.

SETUL COMPLET

• Microfoane – 2 buc.
• Receptor – 1 buc.
• Tip baterie 6F22 (9V) – 2 buc.
• Cablu de semnal (6.3 mm jack - jack 6.3 mm) – 1 buc.
• Manual de utilizare – 1 buc.
• Talon de garanție – 1 buc.

MĂSURI DE SECURITATE

• Pentru a evita șocurile electrice, nu deschideți sau să reparați singur 
receptorul. Întreținerea și repararea trebuie efectuată numai de către 
personal calificat autorizat centru de service. O listă a centrelor de service 
autorizate, vă rugăm să vizitați www.sven.fi.
• Este interzisă atingerea ștecherului firului de rețea al aparatului în decurs 
de 2 secunde de la extragerea acestuia din priză.
• Protejați receptorul de la care se încadrează în găurile de obiecte străine.
• Păstrați receptorul de la umiditate ridicată, apă și praf.
• Protejați receptorul de încălzire: locul receptorului nu mai aproape de 1 m 
de aparatele de încălzire. Nu se expune la lumina directă a soarelui.
• Nu așezați receptorul și receptorul aproape de a deschide flăcări.
• Nu instalați receptorul într-un loc cu ventilație slabă. Diferența de aer 
minim. – 10 cm în timpul funcționării, receptorul nu este setat pe acesta nici 
un dispozitiv nu acoperă șervețele sau articole similare, care împiedică 
răcirea.

MK-820

Atenție! În interiorul carcasei, pe elementele neizolate, 
există o tensiune înaltă, care poate provoca șoc electric.
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• Nu utilizați substanțe chimice pentru a curăța receptorul cu o cârpă moale, 
uscată.

PARTICULARITĂȚI
• Două microfon dinamic de radio într-o carcasă din material plastic
• Transmisia fără fir a semnalelor audio

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE CU MICROFON
1. Scoateți capacul bateriei. Introduceți 6F22 baterie în funcție de polaritatea 
indicată pe microfon.
2. Rotiți comutatorul în poziția ON. Dacă microfonul nu indicatorul de 
alimentare se aprinde, înlocuiți bateria cu una nouă.

INSTALAREA RECEPTOR

1. Conectați furnizat la cablul de semnal setat la receptor audio mufa de 
ieșire și un microfon la placa de sunet a computerului sau centrul de muzică. 
Dacă este necesar, utilizați un adaptor jack de 6,3 mm - 3,5 mm minĳack (nu 
sunt incluse).
2. Conectați receptorul la rețeaua de alimentare și porniți-l. Indicatorul de 
alimentare receptor central.
3. În funcție de ce fel de microfon folosit în momentele de (A, B, sau ambele) 
vor fi pe indicatori adecvați.
Notă. Pentru cele mai bune antene de recepție A și B trebuie să fie adus și 
instalat în poziție verticală.
4. În cazul în care calitatea sunetului microfonului sa deteriorat, înlocuiți 
bateria microfonului. De asemenea, încercați să schimbați poziția antenelor 
receptor pentru a obține performanțe optime.
5. Scoateți bateria atunci când nu intenționează să utilizeze micro rofon mult 
timp.
6. La deconectarea microfonului poate primi zgomotul ambiental.
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Note:
• Caracteristicile tehnice enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi 
cauza plângerilor.
• Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din 
această cauză carateristicile tehnice pot fi schimbate fără anunțare 
prealabilă.

Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare

Tipul de microfon
Frecvența purtătoare, MHz
Puterea de emisie, mW
Membrane, mm
Frecvențe de microfon, Hz
Impedanță, Ohm
Sensibilitate, dB
Microfon cu alimentare
De alimentare receptorului
Range, m
Interfață
Dimensiuni microfon, mm
Dimensiunile receptorului, mm
Greutate microfon g
Receptor Greutate, g

Valoare

 fără fir
175-230
5
25
80-13 000
600
72
6F22 baterie 2 buc.
230V / 50Hz
la 30
radio
Ø 53 × 246
299 × 47 × 112
140 
370

MK-820

Atenție!
• Protejați aparatul de lumina directă a soarelui și ploaie. Păstrați-l departe 
de unde electromagnetice.
• Nu țineți microfonul la difuzor, și unul de altul.



Model: MK-820 

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN în Moldova:
SRL «ULTRA»,Chișinău, str. Creangă, 6V,
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,
e-mail: sales@ultra.md
IM «Accent Electronic» SA,
Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569. e-mail: sales@accent.md

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub cotrolul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15. 

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, 
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN

Scandinavia Ltd. Finland. MK-820
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