
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.sven.fiMk-495

Микрофон настольный



Благодарим Вас за покупку микрофона TM SVEN!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его на 
весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
© 2014. SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (V 1.0).
Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защи- 
щены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. 
Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой 
ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информа- 
ции, содержащейся в данном Руководстве.

НАЗНАЧЕНИЕ
Микрофон MK-495 предназначен для комфортного общения через Интернет, записи слов и фраз при дистан-
ционном изучении иностранных языков и контроля правильности их произношения. Модель прекрасно под- 
ходит для работы дома или в офисе.
Гибкая ножка, на которой установлен микрофонный капсюль, позволяет менять положение микрофона. Мас- 
сивное основание обеспечивает устойчивость модели. 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОФОНА MK-495
• Микрофон настольный
• Гибкая подставка для поворота микрофона под 
нужным углом
• Утяжеленное основание для лучшей устойчивости

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Подключите штекер микрофона к микрофонному 
входу источника сигнала (ПК, ноутбук), cм. схему 
(рис. 1). Включите источник сигнала. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не устанавливайте в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воздействия высоких темпера-
тур.
• Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно. В случае неисправности устройства обратитесь за 
профессиональной консультацией в ближайший сервисный центр. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить 
основанием для претензий. Продукция ТМ SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине тех- 
нические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Руководство пользователя

Чувствительность, дБ

Диапазон частот, Гц

Размер микрофонного модуля, мм

Тип разъема

Длина кабеля, м

Вес, г

-58 ± 2

30 – 16 000

9 × 7

мини-джек Ø 3,5 мм (3 pin)

2,4

146

Рис. 1. Схема подключения 

Звуковая 
карта Штекер микрофона 

Вход 
микрофонный 



Модель: MK-495
Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ», 
111024, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.
Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф», 
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.
Условия гарантийного обслуживания смотрите
в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi
Гарантийный срок: 12 мес.
Срок службы:            2 года.  
Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,
176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.
Произведено под контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

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-495

Микрофон настольный



КЕРІВНИЦТВО
КОРИСТУВАЧА

www.sven.fi

Мікрофон настільний

Mk-495



Мал. 1. Схема підключення 

Звукова карта Штекер
мікрофона 

Вхід
мікрофонний

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-495 призначений для комфортного спілкування через Інтернет, запису слів і фраз під час дис- 
танційного вивчення іноземних мов і контролю правильності вимови іноземних слів. Модель прекрасно під- 
ходить для роботи вдома або в офісі.
Гнучка ніжка, на якій встановлено мікрофонний капсуль, дає змогу змінювати положення мікрофону. Масивна 
основа забезпечує стійкість моделі. 
   
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОФОНА MK-495
• Мікрофон настільний
• Гнучка підставка для повороту під потрібним кутом
• Обважнена основа для кращої стійкості

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
• Підключіть штекер мікрофону до мікрофонного 
входу джерела сигналу (ПК, ноутбук), див. схему
(мал. 1). Увімкніть джерело сигналу.

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 профе- 
сійною консультацією в найближчий сервісний центр. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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.

Чутливість, дБ

Частотний діапазон, Гц

Розмір мікрофонного модуля, мм

Тип роз’єму

Довжина кабелю, м

Вага, г

-58 ± 2

30 – 16 000

9 × 7

міні-джек Ø 3,5 мм (3 pin)

2,4

146

Керівництво користувача



Модель: MK-495
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. Mk-495

Мікрофон настільний



USER’S MANUAL

www.sven.fi

Desktop Microphone

Mk-495



Congratulations on your purchase of the Sven microphone!

Before operation of the device read this Manual through carefully and save it for the future reference.

COPYRIGHT
© 2014. SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (V 1.0).
This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

TRADEMARKS
All trademarks are the property of their legal holders.

NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION
Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information in this 
Manual is given on “as is” terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization 
for loss or damage which has arisen from the information contained in this Manual.

PURPOSE
MK-495 microphone is designed for comfortable online communication, recording words and phrases and controlling 
pronunciation in distance foreign language learning. The model fits equally well for home and office use.
The flexible stand the capsule is placed on enables to change the microphone position. The massive base provides 
good stability. 

FEATURES
• Desktop microphone
• Flexible stand for rotation of the microphone at any angle
• Extra heavy base for better stability   

CONNECTION AND OPERATION
• Connect the microphone plug to the microphone input of 
a signal source (PC, notebook), as shown in Fig. 1. Turn on
the signal source.

SAFETY PRECAUTIONS
• Do not place in environment of possible ingress of liquid, moisture, dust and exposure to high temperatures.
• Do not open and do not repair on your own. In case of a device malfunction, consult your nearest service center. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Notes:
• Technical specifications given in this table are supplemental information and cannot give occasion to 
claims.
• Technical specifications are subject to change without notice due to improvement of SVEN production.

Sensitivity, dB

Frequency range, Hz

Microphone module size, mm

Connector type

Cable length, m

Weight, g

-58 ± 2

30 – 16,000

9 × 7

Ø 3.5 mm (3 pin) mini-jack 

2.4 

146

User’s Manual

Fig. 1. Connection diagram

Sound card Mic connector

Mic in



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-495

Desktop Microphone


