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TM SVEN сымсыз микрофон жиынтығын сатып алғаныңызға рахмет!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2017. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. 
Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ
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 ешбір жауап бермейді.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС
• Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып 
қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. 
Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен 
хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабар- 
ласыңыз. 
• Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік 
талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің 
мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда 
көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, 
кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз 
кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз. 
• Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін 
бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында       
4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
• Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып 
шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.
• Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат 
етіледі.
• Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
• Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ереже- 
лерге сәйкес тастаңыз.
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ҚОЛДАНЫЛУЫ
MK-820 сымсыз микрофон шет тілдері және олардың айтылу валидация 
қашықтықтан оқыту сөздер мен сөз тіркестерін жазу, үйде ән үшін 
онлайн байланыс арналған орнатыңыз.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Микрофондар – 2 дана
• Қабылдағыш – 1 дана
• Батарея түрі 6F22 (9V) – 2 дана
• Сигналдық кабель (6,3 мм ұясы – 6,3 мм ұя) – 1 дана
• Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

• Электр тоғы соққысын болдырмау үшін, қабылдағышты өзіңіз ашу 
немесе жөндемеңіз. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу тек өкілетті 
қызмет көрсету орталығына білікті мамандар орындауы тиіс. Уәкілетті 
сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз. 
• Желілік розеткадан штепсельдің айырын суырғаннан бастап 2 секундтай 
аппаратураның желілік айырының істіктерін ұстауға болмайды.
• Шетелдік объектілерін тесіктеріне құлап ресиверді қорғаңыз.
• Жоғары ылғалдан, су және шаң қабылдағышты ұстаңыз.
• Жылыту сақтаңыз: жылыту техника 1 м орын қабылдағыш жоқ жақын. 
Тікелей күн сәулесінің әсеріне душар.
• Ресивер мен жалын ашу жақын қабылдағышын қоймаңыз.
• Кедей желдетілетін жерде қабылдағышын орнатпаңыз. 10 см –  мини- 
малды әуе соққылары. Ресивердің операция кез келген құрылғыда олар 
орнатылмаған кезде салқындату алдын майлықтар немесе ұқсас мақа- 
лалар қамтиды емес.
• Жұмсақ, құрғақ шүберекпен қабылдағышын тазалау үшін химиялық зат- 
тарды пайдаланбаңыз.

MK-820

Назар аударыңыз! Корпустың iшiнде оқшаулауы жоқ
элементтерiнде, электр тоғы соғатындай кернеуi 
жогары.
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ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
• Пластикалық тұрғын үй екі динамикалық радио микрофон
• Аудио сигналдардың сымсыз тасымал

МИКРОФОНМЕН ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ
1. Батарея қақпағын алыңыз. Микрофон көрсетілген өрістеріне қарай 
6F22 Батарея түрі.
2. Қосқышын қосыңыз. Микрофон қуат көрсеткіші жанып болса, жаңа 
батареяны ауыстырыңыз.

ҚАБЫЛДАҒЫШТЫҢ ОРНАТУ
1. Ресиверді орнатуға және сіздің дыбыстық карта немесе компьютер 
музыка орталығына микрофон аудио шығыс ұяшығына жеткізілетін 
сигналдық кабелін жалғаңыз. Қажет болса, коннектор адаптер 6.3 мм 
пайдалану – 3.5 мм шағын ұясы (жинаққа кірмейді).
2. Тоққа қосыңыз және оны қосыңыз. Индикатор орталық қабылдағыш 
қуаты.
3. Ол микрофон байланысты (A, B, немесе екеуі де) осы уақытта қолда- 
нылады тиісті көрсеткіштерді жанады.
Ескерту. Ең жақсы қабылдау үшін антенналардың А және В тігінен 
әкелді және орнатылуы тиіс.
4. Микрофон дыбыс сапасы нашарлайды болса, микрофонды батарея- 
ларды ауыстырыңыз. Сондай-ақ, оңтайлы өнімділік үшін қабылдау антен- 
налар орнын өзгерту үшін көріңіз.
5. Ұзақ уақыт rofon микро пайдалануға жоспарлап емес кезде батареяны 
шығарып алыңыз.
6. Сіз микрофон суырғанда қалыптан тыс шу тудыруы мүмкін.

Ескерту!
• Тікелей күн сәулелерінің және жаңбырдан құрылғыны қорғаңыз. 
электромагниттік толқындарды аулақ ұстаңыз.
• Сөйлеушілерге микрофонды ұстаңыз, сондай-ақ бір-бірімен.
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Ескертулер. Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық 
және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды. Sven СМ өнімдері 
үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі 
мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар мен өлшем бірліктері
Микрофон түрі

Тасымалдаушы жиілік, МГц

Таратқыштың қуаты, мВт

Мембраналық, мм

Микрофон жиіліктер, Гц

Кедергі, Ом

Сезгіштік, дБ

Микрофон қуаты

Ресивердің қуаты

Ауқымы, м

Интерфейсті 

Өлшемдері микрофон, мм

Қабылдағыштың өлшемдері, мм

Салмағы микрофон, г

Қабылдағыш салмағы, г

Мәні
 сымсыз

175-230

5

25

80-13 000

600

72

2 дана 6F22 батарея

230В / 50Гц

қарай 30

радио

Ø 53 × 246

299 × 47 × 112

140 

370

MK-820



Үлгi: MK-820

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-820
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