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КЕРІВНИЦТВО
КОРИСТУВАЧА

Mk-150

www.sven.fi

Керівництво користувача
Дякуємо Вам за купівлю мікрофона ТМ SVEN!
Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтесь з цим Керівництвом і збережіть його на увесь період
використання.
АВТОРСЬКЕ ПРАВО
© 2014. SVEN PTE. LTD. Версiя 1.0 (V 1.0).
Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.
ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ
Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Незважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація
цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою
або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Мікрофон MK-150 призначений для комфортного спілкування через Інтернет, запису слів і фраз під час дистанційного вивчення іноземних мов і контролю правильності вимови іноземних слів. Висока чутливість та ефективна ширина діаграми спрямованості мікрофону забезпечують якісний чіткий звук під час розмови.
SVEN MK-150 має кліпсу, за допомогою якої мікрофон кріпиться на одяг, а також знімне кріплення, призначене
для фіксації моделі на столі або на корпусі монітора. Таким чином, користувач може звільнити себе від зайвих
проводів і повністю сконцентруватися на спілкуванні.
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОФОНА MK-150
• Кріплення на одяг за допомогою кліпси
• Можливість кріплення на стіл або монітор
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
• Підключіть штекер мікрофону до мікрофонного
входу джерела сигналу (ПК, ноутбук), див. схему
(мал. 1). Увімкніть джерело сигналу.

Звукова карта

Штекер мікрофона

Вхід
мікрофонний

Мал. 1. Схема підключення
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Не встановлюйте в місцях можливого попадання рідини, вологи, пилу і дії високих температур.
• Не розкривайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. У разі несправності пристрою зверніться за професійною консультацією в найближчий сервісний центр.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чутливість, дБ

-58 ± 3

Частотний діапазон, Гц

50 – 16 000

Розмір мікрофонного модуля, мм

9×7

Тип роз’єму

міні-джек Ø 3,5 мм (3 pin)

Довжина кабелю, м

1,8

Вага, г

23

Примітка. Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити підставою для
претензій. Продукція ТМ SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики
може бути змінено без попереднього повідомлення.

Мікрофон-кліпса

Модель: MK-150
Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр»,
08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.
Призначення, споживчі властивості та відомості
про безпеку товару див. у Керівництві користувача.
Умови гарантійного обслуговування дивіться
в гарантійному талоні або на сайті www.sven.fi.
Гарантійний термін: 12 міс.
Строк служби:
2 роки.
Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.
Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому
місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед»,
176 Джу Чіат Роуд, № 02-02, Сінгапур, 427447.
Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія
Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка,
Котолахдентіє, 15. Зроблено в Китаї.
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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