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Ойын стерео құлаққаптары 
ажыратылатын микрофонмен 

SVEN СМ стереоқұлаққабын сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!
АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2021. SVEN PTE. 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 ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ
Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-
сіздіктер 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 қоймаға-
нын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұй-
ымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін 
болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
•	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 жет-
кізіңіз.
•	Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пай-
далану 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 ережелерге сәйкес 
тастаңыз.
ТАҒАЙЫНДАЛУЫ
Бөлінетін микрофонмен ойын стерео құлаққаптар Sven AP-G999MV кәсіби ойын үшін 
оңтайландырылған. Пассивті шуды төмендету жүйесі және ең жоғары дыбыс сапасы бар 
жабық типті құлаққаптар, ол сіз болмас бұрын, жауды естуге мүмкіндік береді. Стере-
оқұлаққаптар әр түрлі медиа ойнатқыштармен үйлесімді. Бөлінетін микрофон құлаққапты 
күнделікті музыка тыңдау құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.



KAZ

3

AP-G999MVПайдаланушының нұсқаулығы

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
•	Ойын стереоқұлаққабы — 1 дана
•	Адаптер: мини-джек 3,5 мм (4 pin) мини-джек 2*3,5 мм (3 pin) — 1 дана
•	Алдыңғы әйнегі бар ажыратылатын микрофон — 1 дана
•	Пайдаланушының нұсқаулығы — 1 дана
•	Кепілдік талоны — 1 дана
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
•	Стереоқұлаққапты көлік жүргізу кезінде қолданбаңыз. 
•	Стереоқұлаққапты дыбыс қаттылығының деңгейін ұлғайтып ұзақ уақыт қолданбаңыз 
(ширек сағаттан астам) – есту мүшеңіз нашарлауы мүмкін.
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
•	Перфорацияланған құлақ үстіндегі жастықшалармен ыңғайлы түрде ойнаңыз
•	Микрофонды ажыратып, сүйікті 50 мм динамиктерден рахат алыңыз
•	Кәсіби ойын ойнау үшін оңтайландырылған
•	Бейтарап шу басу жүйесі
•	Ең жоғары дыбыс сапасы
•	Шоғырлануды болдырмау үшін матадан жасалған кабель 
•	3,5 мм ашасы (4 pin). Барлық дерлік медиа құрылғыларымен үйлесімді
•	Адаптер: мини-джек 3,5 мм (4 pin) мини-джек 2*3,5 мм (3 pin)
•	Ыңғайлы отырғызу
ПАЙДАЛАНУ
•	 Егер жағдай қажет болса, микрофонды гарнитураға қосыңыз (1-сурет). Мысалы, ойын-
дарда немесе телефон қоңырауларында дауыстық чаттарды пайдалану.
•	 Қарапайым музыка тыңдау үшін сіз бұл элементті өткізіп жібере аласыз.
•	 Диаграммада көрсетілгендей құлаққаптың ашасын сигнал көзінің (компьютердің дыбы-
стық картасы, ноутбук, ойнатқыш және т.б.) аудио шығыс қосқышына қосыңыз (2-сурет).
•	 Компьютермен микрофоны бар гарнитура ретінде пайдалану үшін жинақтағы адап-
терді (адаптерді) пайдаланыңыз. Немесе компьютер корпусындағы 4 pin коннекторды 
(бар болса) пайдаланыңыз.

1-сурет.
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2-сурет. Қосылу схемасы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері Мәні
Сезгiштiк, дБ 98 ± 3
Жиiлiк диапазоны, Гц 20 – 20 000
Кедергі, Ом 16
Мембрана, мм Ø 50
Ажыратқыш түрi 4 pin
Кабель ұзындығы, м 2,2 
Салмағы, г 300

Ескертулер:
• Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және нараз-
ылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
• Sven СМ өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз 
енгізілуі мүмкін.
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Импортерлер CM SVEN Қазақстан
республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
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Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» 
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control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolah-
dentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.
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