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SVEN СМ бұйымын сатып алғаныңыз үшін рахмет айтамыз!

Сатып алудың алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып, оны пайдалану мезгілі кезінде сақтаңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2016. SVEN Company 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 Нұсқаулық- 
тағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында еш бір жауап бермейді.

ҚОЛДАНЫЛУЫ
MK-155 микрофоны ғаламтор арқылы ыңғайлы байланысуға, шет тілдерді дистанционды меңгеруде сөздер 
мен фразаларды жазуға және оларды дұрыс айтып үйренуге арналған. Микрофонның жоғары сезгіштігі мен 
бағыттау диаграммасының тиімді енділігі байланыс кезінде сапалы анық дауысты қамтамасыз етеді. 
MK-155 микрофонында киімге қысып қоятын қысқышы мен үстелге немесе монитор корпусына бекітіп қоятын 
алмалы бекіткіші бар. Осылайша пайдаланушы өзін артық сымдардың әуресінен босатып, толығымен сөйле- 
суге кірісе алады.

MK-155 МИКРОФОНЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Fixare pe haine cu ajutorul clemei 
• Posibilitate de fixare pe masă sau monitor pentru utilizare 
și păstrare 

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ
• Микрофонның штекерін сигнал көзінің (ДК, ноутбук) 
микрофон кірісіне қосыңыз, 1-сур. қараңыз. Сигнал көзін 
қосыңыз.

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 ма- 
мандар кеңесін алу үшін хабарласыңыз. 

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

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.

1-сурет. Қосылу схемасы 

Дыбыс
картасы Микрофонның

штекері 
Кіре беріс
микрофон

Сезгіштік, дБ
Жиіліктер диапазоны, Гц
Микрофон модулінің өлшемдері, мм
Ажыранды түрі
Кабель ұзындығы, м
Салмағы, г

-58 ± 3
50 – 16 000
9 × 7
штекер Ø 3,5 мм (3 pin)
1,8 
23

Пайдаланушының
нұсқаулығы



Үлгi:  MK-155
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.
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