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Căști stereo pentru jocuri 
cu microfon detașabil

Vă mulțumim pentru achiziționarea căștilor stereo MC SVEN!
DREPT DE AUTOR
© 2021. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0). 
Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate 
drepturile sunt rezervate.
MĂRCI COMERCIALE
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.
AVERTISMENTÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ
În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele 
discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul 
nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau 
daunelecauzate de informația conținută de acest Manual.
RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR
•	 Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. 
Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, 
contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată 
distribuitorului.
•	 Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul 
de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și 
data cumpărării; verificați dacă că numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți 
minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la 
o reparație de garanție.
•	 Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și 
păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.
•	 Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
•	 Nu necesită condiții speciale de realizare.
•	 Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz 
casnic și de calculator
RECOMANDĂRI
Căști stereo pentru jocuri cu microfon detașabil Sven AP-G999MV optimizate pentru jocuri 
profesionale. Un tip închis de căști cu un sistem de reducere a zgomotului pasiv și cea mai 
bună calitate a sunetului face posibilă auzirea inamicului înainte de a fi el. Căștile stereo sunt 
compatibile cu diferite playere media. Microfonul detașabil vă permite să folosiți căștile ca 
instrument de ascultare a muzicii de zi cu zi.

Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.
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AP-G999MVManualul utilizatorului 

SETUL COMPLET
•	Căști stereo pentru jocuri — 1 buc.
•	Adaptor: mini-jack 3,5 mm (4 pin) la mini-jack 2*3,5 mm (3 pin) — 1 buc.
•	Microfon detașabil cu parbriz — 1 buc.
•	Manual utilizatorului — 1 buc.
•	Talon de garanție — 1 buc.
MĂSURI DE SIGURANȚĂ
•	Nu folosiți căștile stereo în timpul conducerii unui autoturism.
•	Nu folosiți căștile stereo la un volum mare al sunetului pentru o perioadă îndelungată (mai 
mult de un sfert de oră) – acest lucru cauzează înrăutățirea auzului.
PARTICULARITĂȚI
•	 Joacă confortabil cu perne perforate peste urechi
•	Desprindeți microfonul și bucurați-vă de difuzoarele de muzică preferate de 50 mm
•	Optimizat pentru jocuri profesionale
•	Pasiv de reducere a zgomotului sistem
•	Cea mai bună calitate a sunetului
•	Compatibil cu diverse playere media 
•	Fișă de 3,5 mm (4 pini). Compatibil cu aproape toate dispozitivele media
•	Adaptor: mini-jack 3,5 mm (4 pin) la mini-jack 2*3,5 mm (3 pin)
•	Aterizare confortabilă
CONECTAREA ȘI UTILIZAREA
•	 Conectați un microfon la setul cu cască (Imag. 1.), dacă situația o cere. De exemplu, pentru a 
utiliza chat-urile vocale în jocuri sau apeluri telefonice.
•	 Pentru a asculta muzică simplu, puteți sări peste acest element.
•	 Conectați ștecherul căștilor la intrarea audio a sursei de semnal (PC, notebook, player, etc.), 
așa cum este indicat în imag. 2.
•	 Pentru a utiliza cu un computer ca set de căști cu un microfon, utilizați adaptorul (adaptorul) 
inclus în kit. Sau utilizați conectorul cu 4 pin (dacă este disponibil) pe carcasa computerului.

Imag. 1.
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Imag. 2. Schema conectării

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare Valoare
Sensibilitate, dB 98 ± 3
Diapazonul frecvențelor, Hz 20 – 20 000
Impedanța electrică, Ohm 16
Membrană, mm Ø 50
Tip de conector 4 pin
Lungimea cablului, m 2,2 
Greutate, g 300

Note:
• Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.
• Din cauza faptului că producerea TM SVEN se perfecționează încontinuu, aceste specificații 
pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.
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Model: AP-G999MV
Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN în Moldova:
SRL «ULTRA»,Chișinău, str. Creangă, 6V,
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,
e-mail: sales@ultra.md
IM «Accent Electronic» SA,
Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569. e-mail: sales@accent.md

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub cotrolul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat 
Road, № 02-02, Singapore, 427447.
Produced under the control of Oy Sven Scan-
dinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 
48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.


