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www.couga rga ming. com

IMMERSA T i
ЧАСТИ НА ПРОДУКТА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА
A.
Ултралека, окачена конструкция на носещата
диадема
B.
Ултралека, окачена носеща диадема с имитация
на кожа
Много големи (100 mm) обхващащи ушите
C.
възглавнички, с имитация на кожа
D.
Прибиращ се микрофон за гейминг
E.
Модул за управление с контрол на звука и вкл/
изкл на микрофона
F.
4-полюсен жак за аудио и микрофон (3,5 mm)
G.
4-полюсен към раздвоен (аудио + микрофон) 3полюсен адаптер
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ИНСТРУКЦИИ
А. Как да се нагласи микрофона

B Внимание

Когато разтваряте слушалките преди да ги поставите на главата си,
моля, внимавайте да не ги разтваряте повече от техните физически
ограничения, за да не ги повредите/счупите

FEATURES
ENGLISH

Titanium-Coated Diaphragm: Unique
Sound Quality
40mm Driver: High-quality Stereo Sound
● Ultra-thick (35mm) and Extra-Large
(100mm) Ear Pads with Memory Foam
● 9.7mm Retractable Cardioid Microphone
● Ultra Lightweight Suspended
Leatherlike Headband Design
● Automatic Omni-Directional Adaptive
Ear Shells
● 4 Pole to 3 Pole Adapter for Extra
Compatibility

POLISH

Membrana pokryta tytanem:
wyjątkowa jakość dźwięku
40mm Driver: High-quality Stereo Sound
● Grube (35 mm) I duże (100 mm) gąbki
uszne z efektem pamięci
● Składany mikrofon kardioidalny 9,7 mm
● Ultralekki pałąk pokryty ekoskórą
● Automatyczne dookólne adaptacyjne
nauszniki
● Przejściówka 4-biegunowa do
3-biegunowej zapewnia zgodność

●

●

●

●

DEUTSCH

ESPAÑOL

Diafragma Recubierto de Titanio:
Sonido Único
Altavoz de 40mm: Sonido Estéreo de
Alta Calidad
● Almohadillas Auriculares Extragruesas
(35mm) y Extragrandes (100mm) con
Espuma Viscoelástica
● Micrófono Cardioide Retraíble de 9,7mm
● Diseño Ultraligero con Diadema
Suspendida y Banda de Cuero Sintético
● Copas con Adaptación Omnidireccional
Automática
● Adaptador de 4 Polos a 3 Polos para
Mayor Compatibilidad
●

●

HUNGARIAN

Titánium bevonatú kettős membrán:
egyedi hangminőség
40 mm-es meghajtó: kiváló minőségű
sztereó hangzás
● Rendkívül vékony (35 mm-es) és
rendkívül nagy (100 mm-es) fülpárna
memóriahabbal
● 9,7 mm-es visszahúzható kardioid
mikrofon
● Rendkívül könnyű, felfüggesztett, bőr
hatású fejpánt
● Automatikus, egyirányú, adaptív fülkagyló
● 4 és 3 pólusú adapter a fokozott
kompatibilitáshoz
●

●

РУССКИЙ

Диафрагма с титановым покрытием:
уникальное качество звука
● 40-мм драйвер: высококачественный
стереозвук
● Ультра-толстые (35 мм) и сверхбольшие
(100 мм) амбушюры с эффектом памяти
● Выдвижной кардиоидный микрофон с
драйвером в 9,7 мм
● Ультралегкий кожаный дизайн
● Автоматические всенаправленные
адаптивные ушные оболочки
● 3х-4х-полюсный адаптер для
дополнительной совместимости
●

FRANÇAIS

Diaphragme revêtu de titane : Qualité
sonore unique
● Haut-parleur 40 mm : Son stéréo de
haute qualité
● Coussinets dʼoreilles ultra-épais
(35 mm) et de très grandes dimensions
(100 mm) avec mousse à mémoire de forme
● Micro cardioïde rétractable 9,7 mm
● Arceau suspendu ultra léger imitation cuir
● Coques dʼoreilles adaptatives
omnidirectionnelles automatiques
● Adaptateur 4 pôles vers 3 pôles pour
une compatibilité supplémentaire
●

日本語

チタンのコーティングを施したダイヤフラム:
はっきりとしたオーディオを再生します
40mmドライバ：高品質のステレオサウンド
● 厚くて（35mm）、大型（100mm）
のメモリフォームイヤーパッド
● 9.7mm伸縮式カーディオイド指向性マイク
● 超軽量且つ革のような素材を使用
したサスペンドヘッドバンドデザイン
●

●

ITALIANO

Audio immersivo 7.1 virtual surround
360°
Driver al neodimio da 50 mm
● Padiglioni extra-large da 100 mm per
maggiore isolamento e comfort
● Supporto cougar uix: comando
equalizzatore e retroilluminazione
● Retroilluminazione rgb a 16,8 milioni
di colori con 5 diverse modalità
● tecnologia di cancellazione del
●

●

rumore中 文
镀钛振膜：绝佳音质表现
40mm驱动单元喇叭：优质立体音效
● 35mm极厚与100mm特大记忆棉耳罩
● 9.7cm伸缩式心型指向性麦克风
● 超轻量悬吊式仿皮革头带设计
● 全方位自动角度调整耳罩结构
●

●

●

PORTUGUÊS

Diafragma Revestido com Titânio:
Qualidade Sonora Única
● Driver 40mm: Som Estéreo de Alta
Qualidade
● Almofadas de Ouvido Ultra-grossas
(35mm) e Extra-Grandes
(100mm) com Espuma com Memória
● Microfone Cardióide Retrátil de 9,7 mm
● Design de Alça de Cabedal Suspenso
Ultra Leve
● Conchas de Orelha Adaptativas
Omnidirecionais Automáticas
● Adaptador de 4 Pólos para 3 Pólos para
Compatibilidade Extra
●

Titanbeschichtete Membran:
Einzigartige Klangqualität
● 40-mm-Treiber: Hochwertiger
Stereoklang
● Extrem dicke (35 mm) und extrem
große (100 mm) Ohrpolster mit
Memory Foam
● 9,7 mm langes ausziehbares
Nierenmikrofon
● Extrem leichtes aufgehängtes
lederartiges Bügeldesign
● Automatische omnidirektionale adaptive
Ohrmuscheln
● 4-Pol-zu-3-Pol-Adapter für zusätzliche
Kompatibilität
●

四转三极3.5厘米转接头提升兼容性

БЪЛГАРСКИ
● Диафрагма с титаново покритие:
уникално качество на звука
● 40 mm говорител: висококачествен
стерео звук
● Ултра дебели (35mm) и много големи
(100mm) възглавнички за ушите с мемори
пяна
● 9,7 mm прибиращ се кардиоиден
микрофон
● Ултралека, окачена конструкция на
носещата диадема с имитация на кожа
● Автоматични, адаптивни във всички
посоки наушници
● 4-полюсен към 3-полюсен адаптер за
допълнителна съвместимост

Слушалки
Говорители
Честотна лента
Чувствителност на 1KHz
Импеданс на 1KHz
Макс. вх. мощност
Дължина на кабела

40mm
20Hz - 20KHz
97dB ± 3dB
32Ω +/- 15%
100mW
2m

Микрофон
Тип
Честотна лента
Чувствителност на 1KHz
Импеданс

Шумопотискащ
100Hz to 10kHz
-47dB ± 3dB
2.2kΩ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХАРДУЕРА
УСТРОЙСТВА С ЕДИН ЖАК
•
Аудио: 3,5mm аудио жак
•
Аудио + микрофон: 3,5 mm аудио + микрофон интегриран жак
Устройства с два жака (за използване със сплитер/адаптера аудио +
микрофон)
•
Аудио + микрофон: отделни 3,5 mm жакове за аудио и
микрофон
ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR
Продукт: COUGAR IMMERSA Ti геймърски слушалки - 2 години гаранция
Тази гаранция ви дава конкретни законови права. Вие може да имате и други права дадени
съгласно местния закон. Тези права могат да бъдат различни.

ГАРАНЦИОНЕН ДОГОВОР
•
Ако продуктът има дефекти по отношение на материалите или производството,
COUGAR ще осигури услуга за ремонт и замяна в гаранционния срок.
•
Нашето гаранционно обслужване се базира на датата на фактурата или на
гаранционната карта (трябва да бъде с поставен печат на магазина).
Ако изгубите гореспоменатото доказателство, ние ще приложим първоначалната дата на
изпращане на продукта като дата за начало на гаранционния срок. Датата на изпращане ще
бъде установена по серийния номер на продукта (S/N).
УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ПОДДРЪЖКА
● Всеки дефект или повреда причинени от природни бедствия (включително буря, пожар,
наводнение, гръм, земетресение и др.).
● Всеки дефект или повреда причинени от аварии или човешка намеса (включващи удар,
остъргване, преместване, натиск, опетняване, корозия, използване при неподходящо
напрежение, компютърен вирус, бунт, неправилно използване, умишлено повреждане и др.).
● Използване в неподходяща работна среда (включително висока температура, висока
влажност, навлизане на вода и др.).
● Неспособност да се представи гаранционната карта на продукта, квитанция от покупката или
фактура,, които да установят, че продуктът все още е в гаранционния срок, и когато датата на
изпращане на продукта е извън гаранционния срок.
● Гаранционната карта или серийният номер на продукта са били променени, или номерът
трудно може да се установи.
● Гаранционният срок е изтекъл.
● Всеки дефект или повреда причинени от неспазване на правилата указани в ръководството на
потребителя, или неправилно, грубо или небрежно третиране.
● Всеки дефект или повреда причинени от използването на части, които не са сертифицирани от
оригиналния производител на COUGAR.
● Проблемът е причинен от неправилен ремонт или настройка от купувача или който и да било
производител без оторизация от COUGAR.
● Продуктът не е закупен от оторизиран дистрибутор или компания, или е придобит от незаконни
източници.
● Хартиеният кашон, инструкциите и другите аксесоари не се обхващат от гаранцията.
ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ
● Продуктът на COUGAR не е оторизиран за използване като критично важен компонент в
устройства за поддържане на живот, или за неправилен приложен софтуер, или за неправилно
функциониране на продукта.
● COUGAR не носи отговорност за смъртта или увреждането на лица, или за загубата на
имущество, когато продуктът се използва за, включително, но не ограничено до, медицинско
оборудване, трафик оборудване и система за предотвратяване на бедствия.
● Гаранционната отговорност на COUGAR се ограничава до ремонт, замяна.
● COUGAR не носи отговорност за каквито и да било щети, разходи, загуба на данни, загуба на
пригоди, или каквито и да било случайни или последващи щети, дължащи се на използването на
дефектен продукт на COUGAR.
Ако имате въпроси относно гаранцията, моля, чувствайте се свободни да се обърнете към нас.
Поддръжка на клиенти: service@cougargaming.com
ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ
Настоящото ръководство е създадено от Compucase Enterprise и не може да се копира, предава,
разпространява или съхранява в цялост или като отделни части без писменото съгласие на
Compucase Enterprise.
COUGAR® е регистрирана марка на Compucase Enterprise. Други имена на продукти или
компании, споменати в тази документация, могат да бъдат марки или търговски марки на
съответните собственици.
Compucase Enterprise си запазва правото да прави промени по отношение на съдържанието на
ръководството и техническите данни на продукта без предварително анонсиране.
В с и ч ки д р у г и р е г и с т р и р а н и
т ъ р г о в с к и ма р ки п р и н а д л е ж а т н а
съответните собственици.

Контакти на производителя
Compucase Enterprise Co.,Ltd.
No. 225, Lane 54, An Ho Road Sec. 2 Tainan,
Taiwan, R.O.C
Tel:+886-6-356-0606
Service E-Mail: service@cougargaming.com

Допълнителна информация ще
намерите
на cougargaming.com
Compucase Enterprise Co.,Ltd.
Всички права запазени.
Произведено в Китай

Предупреждение! За да
избегнете постоянно
увреждане на слуха, моля,
винаги използвайте вашите
слушалки настроени на
безопасни нива на звука.
Излагането на високи нива на
звука за придължителни
периоди от време могат да
причинят постоянно увреждане
и дори загуба на слуха.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТА
Годината и месецът на производство са посочени в серийния
номер на продукта. (съществуват 2 начина за определяне на
датата на производство, и двата начина са описани по-долу)

A

А. След S/N: първите две цифри означават годината, а вторите две - месеца на
производство.
Например, S/N: Н1702000001 означава, че стоката е
произведена през февруари 2017 г.

B

Б. След S/N: ако са поставени букви, то две букви представляват цифри от
таблицата по-долу и означават годината, а следващите две цифри - месеца на
производство.
Например, S/N: DAG02REVI000001 означава, че стоката е
произведена през февруари 2017 г.

Горните спецификации могат да варират за отделни страни и региони

PACKAGE CONTAINS
COUGAR IMMERSA Ti Gaming Headset
4 to dual (microphone + audio) 3 pole adaptor

User Manual
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Например,
AG = 17 = 2017 год

