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SVEN СМ стерео ойыншығын сатып алғаныңызға рақмет!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2017. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. 
Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС
• Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат 
етіледі.
• Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
• Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін 
ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАУ
Sven AP-G886MV микрофонмен стерео құлаққаптардың ойындары 
кәсіби ойынға оңтайландырылған. Пассивті шуды төмендету жүйесі 
және ең жоғары дыбыс сапасы бар жабық типті құлаққаптар, ол сіз 
болмас бұрын, жауды естуге мүмкіндік береді. Стереоқұлаққаптар әр 
түрлі медиа ойнатқыштармен үйлесімді.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ
• Ойын стереоқұлаққабы – 1 дана
• Адаптер: 3,5 мм шағын ұя (4 pin) 2 * 3,5 мм шағын ұяға
(3 pin) – 1 дана
• Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАР
• Стереоқұлаққапты көлік жүргізген кезде қолданбаңыз.
• Стереоқұлаққапты ұзақ уақыт дыбысын қатты қойып қолданбаңыз (15 
минуттан астам) – есту қабілетіңіз нашарлайды.
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Пайдаланушының нұсқаулығы

ЕРЕКШЕЛІГІ
• Кәсіби ойын ойнау үшін оңтайландырылған
• Пассивті шуды азайту жүйесі бар құлаққаптар
• Ең жоғары дыбыс сапасы
• Әр түрлі медиа ойнатқыштармен үйлесімді
• Шоғырлануды болдырмау үшін матадан жасалған кабель
• 3,5 мм (4 pin) ажырайтын қосылыс ұтқыр құрылымдар үшін
• Адаптер: 3,5 мм шағын ұя (4 істікшелі) 2 * 3,5 мм шағын ұяға
(3 pin)
• Жайлы жайлау баста

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ
• Схемада көрсетілгендей (1-сур.), құлаққаптың штекерін сигнал көзі 
аудиошығудың шығар ажыратуына (компьютердің дыбыс картасы, 
ноутбук, плеер және с.ұ.) жалғаңыз.
• Компьютермен бірге пайдалану үшін жинаққа кіретін адаптерді 
(микрофон адаптерін) пайдаланыңыз.

AP-G886MV

1-сурет. Қосылу схемасы

Микрофондық
адаптер

Дыбыс карта

Құлаққапқа
шығу

Микрофон
кірісі

Құлаққап штекері

Микрофон штекері

Микрофон

Дыбыс
қаттылығының

реттеуіші

Микрофон қосу / өшіру қосқышы
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Сипаттамалар және өлшем бірліктері
Сезгiштiк, дБ 

Жиiлiк диапазоны, Гц

Кедергі, Ом

Мембрана, мм

Ажыратқыш түрi

Кабель ұзындығы, м

Салмағы, г

Мәні
кұлаққаптар: 105
микрофон: -58 ± 3
кұлаққаптар: 20 – 20 000
микрофон: 30 – 16 000

32 
Ø 40
шағын ұя (стерео) Ø 3,5 мм 
(4 pin) немесе 2*3,5 мм (3 pin)

1,2 + 1 (ДК үшін адаптер)

270

Ескертулер:
• Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және 
наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды. 
• Sven СМ өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер ал- 
дын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында

4

Ойын стереоқұлаққабы
микрофонмен



Ойын стереоқұлаққабы
микрофонмен

Үлгi: AP-G886MV
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
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