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Сымсыз микрофон

ТМ SVEN сымсыз микрофонын сатып алғаныңызға рақмет!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2018. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. 
Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ
Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып 
табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ
Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, 
кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл 
солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы 
ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның 
алдында еш бір жауап бермейді.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС
• Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
• Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
• Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін 
ережелерге сәйкес тастаңыз.
ҚОЛДАНЫЛУЫ
MK-720 / MK-770 микрофоны үйде ән айту, интерактивті тілде сөйлеу, 
шет тілдерін қашықтан оқыту және олардың айтылуының дұрыстығын 
бақылау кезінде сөздерді және сөз тіркестерін жазуға арналған. 
Микрофонды қабылдағыш (қабылдағыш) арқасында кабель арқылы 
және сымсыз қосуға болады.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Микрофон – 1 дана
• Антенна – 1 дана
• Ресивер – 1 дана 
• AA батареялары – 2 дана
• Сигналды кабель (XLR – 6.3 mm jack) – 1 дана
• Пайдаланушының нұсқаулығы — 1 дана
• Кепілдік талоны — 1 дана
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Пайдаланушының нұсқаулығы MK-720
MK-770

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
• Ылғалды, сұйықтық, шаң түсуі мүмкін және жоғары температура әсері 
тиетін жерлерге орнатпаңыз.
• Ашпаңыз және өз бетіңізбен жөндемеңіз. Жарамсыз болып жатса, жақын 
арадағы сервис орталығына мамандар кеңесін алу үшін хабарласыңыз. 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Пластикалық (MK-720) / металл (MK-770) пакетіндегі динамикалық 
микрофон
• Сымды / сымсыз дыбыс

МИКРОФОНДЫ ҚОСУ
1. Сигналдық қабылдағышта AA батареясын орнатыңыз. Қабылдағыш 
корпусындағы ақпараттарға сәйкес полярлықты қадағалаңыз.
2. Батарея бөлімінің қақпағын ағытып алыңыз. Микрофонға AA батарея- 
сын орнатыңыз. Полярлықты микрофон корпусының ақпаратына сәйкес 
сақтаңыз.
3. Ресиверді дыбыс көзіне қосыңыз.
4. Антеннаны микрофонға қосыңыз.
5. Микрофонды және ресиверді қосыңыз: қосқышты ON күйіне орнаты- 
ңыз.
6. Микрофонды қосу үшін тікелей микрофонға қосылатын кабельді 
пайдалануға болады. Бұл жағдайда аккумулятор талап етілмейді және 
микрофон қосқышты MIC жағдайына орнатып қосылады.

МИКРОФОНДАНЫҢ ОПЕРАЦИЯСЫ
1. Егер микрофонның дыбыс сапасы нашарлаған болса, микрофон мен 
қабылдағыштың батареяларын ауыстырыңыз. Сондай-ақ, оңтайлы өні- 
мділікке қол жеткізу үшін ресивердің антеннасын қайта орнатып көріңіз.
Назар аударыңыз. Егер сигнал сапасы бірінші рет қосылғанда 
қанағаттанарлықсыз болса, қайшыны a (1-сурет) жұқа бұрауышпен 
реттеп, ресиверді дәл баптаңыз.
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Сымсыз микрофон

2. Микрофонды ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды 
шығарыңыз.
3. Микрофон өшірілген кезде сыртқы шуыл болуы мүмкін.
4. Сигналдың жеткіліксіздігі немесе шу деңгейінің жоғарылығы болған 
жағдайда, ресиверді жұқа диэлектрлік саңылау бұрауышпен реттеуге 
болады. Ол үшін қабылдағыш корпусында арнайы тесік бар a.

Назар аударыңыз!
• Құрылғыны тікелей күн сәулесінен және жаңбырдан қорғаңыз. 
Оны электромагниттік толқындардан алыс ұстаңыз.
• Микрофондарды динамиктер мен бір-біріне жақын ұстамаңыз.

1-сурет. 

a  – триммер
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Пайдаланушының нұсқаулығы MK-720
MK-770

Ескертулер. Кестеде, анықтамалықта келтірілген техникалық сипаттама-
лар шағым сауға негіз болып табылмайды. SVEN СМ өнімі тұрақты 
жетілдіріліп отырады. Осы себепті техникалық сипаттамалар алдын ала 
хабарламай-ақ өзгертілуі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар мен өлшем бірліктері

Микрофонның түрі

Тасымалдаушы жиілігі, МГц

Таратқыштың қуаты, мВт

Мембрана, мм  
Жиіліктер диапазоны, Гц
Импеданс, Ом
Сезгіштік, дБ
Микрофонның қуаты
Қабылдағыштың қуатын беру
Интерфейс
Кабель ұзындығы, м
Микрофонның өлшемдері, мм
Қабылдағыш өлшемдері, мм
Микрофон салмағы, g
Қабылдағыш салмағы, g

Мәні
сымды / сымсыз

87.5-92.0 
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25
80-13 000
600
72
АА батарейка 1 дана
АА батарейка 1 дана
15 м-ге дейін
радио / 6,3 мм қосқышы
3
Ø 47 × 181
110 × 45 × 18
100 (MK-720), 200 (MK-770)
32



Үлгi: MK-720/MK-770 

Импортерлер CM SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, yй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 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-720
MK-770

Сымсыз микрофон


