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Microfon fără fir

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui microfon fără fir TM SVEN!

DREPT DE AUTOR
© 2018. 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.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR
• 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 
echipamentelor de uz casnic și de calculator.

AVERTISMENT ÎN 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
Microfonul MK-720 / MK-770 este proiectat pentru cântând acasă, 
comunicând prin Internet, înregistrând cuvinte și fraze atunci când învățați de 
la distanță limbile străine și controlați corectitudinea pronunției lor. Microfonul 
poate fi conectat atât prin cablu, cât și prin cablu, datorită receptorului 
(receptorului) inclus.

SETUL COMPLET
• Microfon – 1 buc
• Antena – 1 buc.
• Receptor – 1 buc.
• Baterii AA – 2 buc.
• Cablu de semnal (XLR - jack 6.3 mm) – 1 buc.
• Manual de utilizare – 1 buc.
• Talon de garanție – 1 buc.
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Manualul utilizatorului
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MK-770

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Nu instalați microfonul în locurile predispuse la pătrunderea lichidelor, 
umidității, prafului și influența temperaturilor înalte.
• Nu desfaceți microfonul și nu efectuați singuri lucrări de reparație. În cazul 
defectării dispozitivului adresați-vă la cel mai apropiat centru de servicii 
pentru o consultație profesionistă. 

PARTICULARITĂȚI
• Microfon dinamic din plastic (MK-720) / metal (MK-770)
• Audio cu fir sau fără fir

CONECTAREA MICROFONULUI
1. Instalați o baterie AA în receptorul de semnal. Respectați polaritatea 
conform informațiilor de pe carcasa receptorului.
2. Deșurubați capacul compartimentului pentru baterii. Instalați o baterie AA 
în microfon. Respectați polaritatea conform informațiilor de pe corpul micro- 
fonului.
3. Conectați receptorul la sursa de sunet.
4. Conectați antena la microfon.
5. Porniți microfonul și receptorul: setați comutatorul în poziția ON.
6. Pentru a conecta un microfon, puteți utiliza un cablu care se conectează 
direct la microfon. În acest caz, bateria nu este necesară și microfonul este 
pornit prin setarea comutatorului în poziția MIC.

FUNCȚIONAREA MICROFONULUI
1. Dacă calitatea sunetului microfonului sa deteriorat, înlocuiți bateriile pentru 
microfon și receptor. Încercați și repoziționarea antenei receptorului pentru a 
obține performanțe optime.
Avertizare. Dacă calitatea semnalului este nesatisfăcătoare atunci când 
este pornit pentru prima oară, este necesar să reglați fin receptorul prin 
reglarea dispozitivului de tăiere a (Imag 1) cu o șurubelniță subțire.
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2. Scoateți bateriile dacă nu intenționați să folosiți microfonul mult timp.
3. Când microfonul este oprit, pot apărea zgomote externe.
4. În cazul unei calități insuficiente a semnalului sau al nivelului crescut de 
zgomot, este necesar să reglați receptorul cu ajutorul unei șurubelnițe subțiri 
dielectrice. Pentru a face acest lucru, receptorul are o gaură specială a.

Atenție!
• Protejați dispozitivul de lumina directă a soarelui și de ploaie. Păstrați-l 
departe de undele electromagnetice.
• Nu țineți microfoanele în apropierea difuzoarelor și unul altuia.

Imag. 1.

a  – trimmer
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Notă. Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza 
plângerilor.  Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. 
Din această cauză specificațiile pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.

Suport tehnic pe www.sven.fi.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare

Tip microfon

Frecvența transportatorului, MHz

Transmițător de putere, mW

Membrană, mm  
Diapazonul frecvențelor, Hz
Impedanță, Ohm
Sensibilitate, dB
Microfon de putere
Receptor de alimentare
Raza de funcționare, m
Interfaţă
Lungimea cablului, m
Dimensiunile microfonului, mm
Dimensiunile receptorului, mm
Greutatea microfonului, g
Greutatea receptorului, g

Valoare

cu fir / fără fir

87.5-92.0 
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25
80-13 000
600
72
baterie AA — 1 buc.
baterie AA — 1 buc.
până la 15
radio / ștecher de 6,3 mm
3
Ø 47 × 181
110 × 45 × 18
100 (MK-720), 200 (MK-770)
32



Model: MK-720/MK-770

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.
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