
B B

A

C

E

D

DEUTSCH
● Ausgezeichneter Stereoton: 40-mm-Treiber
● Komfort und Isolation: Extragroßes Schaumstoff-Ohrpolster
● Beständigkeit und Stil: Stahlbasierter Bügel
● Perfekte Klarheit: Mikrofon mit Rauschunterdrückung
● Bequemlichkeit: Lautstärkeregler und Mikrofonsteuerung 

● SUPERB STEREO AUDIO
PHONTUM Essential's 40mm Driver will bring you all the audio details you need to 
enjoy your games and make sure you don't miss any in-game nuance or signal. 

● EXTRA LARGE FOAM EAR PAD
For extra comfort, we have made PHONTUM Essential's earpads extra large. 
They will comfortably cover your ear, ensuring both an agreeable experience and 
excellent isolation. 

● STEEL HEADBAND
PHONTUM Essential's backbone is a steel headband that delivers both durability 
and flexibility. 
This headset will serve you for a long, long time!

● NOISE CANCELLATION MICROPHONE
To allow you to communicate easily with your teammates, PHONTUM Essential's 
microphone includes noise cancellation technology. This ensures that background 
noises do not interfere with your in-game coordination.

● VOLUME AND MICROPHONE MUTE CONTROLS
It couldn't be more convenient: the incorporated control system allows you to adjust 
on-the-go the volume and to mute the microphone, if needed. 

FEATURES
ENGLISH

● Soberbo Áudio Estéreo: 40mm Driver
● Conforto e Isolamento: Almofada de orelha de espuma extra grande
● Durabilidade e Estilo: Faixa de Cabeça com Base de Aço
● Claridade Perfeita: Microfone com Cancelamento de Ruído
● Conveniência: Controle de Volume e Controle de Troca de Microfone 

PORTUGUÊS

www.cougargaming.com

● Качественный стерео звук: 40-мм драйвер
● Комфорт и изоляция: Увеличенные амбушюры
● Надежность и стиль: изголовье из стали
● Чистый звук: микрофон с технологией шумоподавления
● Удобство: регулировка громкости и переключатель микрофона

РУССКИЙ

ESPAÑOL
● Increíble Sonido: Altavoz de 40 mm
● Confort y Aislamiento: Almohadillas Extragrandes
● Estilo y Durabilidad: Diadema de Acero
● Total Claridad: Micrófono con Cancelación de Ruido
● Conveniencia Total: Control de Volumen y de Silenciado de Micrófono

FRANÇAIS
● Superbe son stéréo : Haut-parleur 40 mm
● Confort et isolation : Coussinets en mousse de très grande taille
● Durabilité et style : Arceau à base en acier
● Clarté parfaite : Micro à annulation de bruit
● Commodité : Contrôle du volume et commutateur de micro

POLISH
● Doskonała jakość dźwięku stereo: przetwornik 40 mm
● Wysoki komfort i izolacja: bardzo duże poduszki z pianki
● Trwałość i styl: stalowy pałąk
● Idealna czystość dźwięku: mikrofon do eliminacji szumu
● Wygoda: regulacja głośności i przełącznik mikrofonu 

ESSENTIAL
REAL GEAR FOR REAL GAMERS

USER MANUAL

ЧАСТИ НА ПРОДУКТА И СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ПАКЕТА
A. Носеща диадема с минималистичен 
дизайн на стоманена основа
B. Много големи възглавнички за ушите от 
пяна
C. Микрофон
D. Модул за управление на звука
E. Отделни жакове за вход и изход на звука



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

Всички други регистрирани 
търговски марки принадлежат на 
съответните собственици.

СЛУШАЛКИ

Говорители

Чувствителност на 1KHz

Импеданс на 1KHz

Честотна лента

Дължина на кабела

40mm

20Hz - 20KHz

32Ω +/- 15%

101dB ± 3dB

COUGAR PHONTUM ESSENTIAL 
геймърски слушалки Ръководство

1.9m

Горните спецификации могат да варират за отделни страни и региони

СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип

Честотна лента 

Чувствителност на1KHz

Шумопотискащ 

МИКРОФОН

100Hz to 10KHz

Импеданс 2.2kΩ

-40dB ± 3dB

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

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.

HUNGARIAN
● Kiváló sztereó hangminőség: 40 mm-es meghajtó
● Kényelem és szigetelés: Rendkívül nagy, habból készült fülpárna
● Tartósság és stílusos külső: Acél alapú fejpánt
● Tökéletes hangtisztaság: Zajszűrő mikrofon

● Kényelem: Hangerő-szabályozás és mikrofonváltó vezérlő 

ITALIANO
● Audio in Stereo di qualità superba: Driver da 40 mm
● Comodità e isolamento: Cuscinetto auricolare in gommapiuma di grandi dimensioni
● Longevità e stile: Stringitesta in acciaio
● Chiarezza perfetta: Microfono cancella-rumore

● Convenienza: Controllo del volume e controllo attivazione microfono

COUGAR USA Technical Service 
Tel: (833) 256-3778
Mail: rma@compucaseusa.com

Service email : https://cougargaming.com/support/contact/upload/

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

● Например, AG = 17 = 2017 год

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)
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БЪЛГАРСКИ
● ПРЕВЪЗХОДЕН СТЕРЕО ЗВУК
40-милиметровите говорители на PHONTUM Essential ще ви предадат всички 
подробности на звука, за да се наслаждавате на вашите игри и да не пропуснете нито 
един нюанс или сигнал в играта.
● МНОГО ГОЛЕМИ ВЪЗГЛАВНИЧКИ ЗА УШИТЕ ОТ ПЯНА
За допълнителен комфорт ние направихме възглавничките за уши на PHONTUM 
Essential много големи. 
Те удобно ще покрият ушите ви, като гарантират приятни изживявания и отлична 
изолация от външния свят.
● СТОМАНЕНА ДИАДЕМА
Основата на слушалките PHONTUM Essentialе стоманена диадема, която осигурява 
издръжливост и гъвкавост.
Тези слушалки ще ви служат дълго, дълго време!
● ШУМОПОТИСКАЩ МИКРОФОН
За да ви позволи лесно да комуникирате с вашите съотборници, микрофонът на 
слушалките PHONTUM Essential включва технология на потискане на шума. Това 
гарантира, че фоновите шумове няма да пречат на вашата съсредоточеност и 
координация в игрите.
● УПРАВЛЕНИЕ НА ЗВУКА И ЗАГЛУШАВАНЕ НА МИКРОФОНА
Не би могло да бъде по-удобно: включената система за управление позволява да 
настройвате силата на звука в движение и да заглушавате микрофона, ако това е 
нужно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХАРДУЕРА
Устройства с два жака (за използване със звук/микрофон)
• Аудио + микрофон: отделни 3,5 mm жакове за аудио и микрофон 

ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR

Продукт: COUGAR PHONTUM ESSENTIAL геймърски слушалки

Гаранция: 2 години
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.

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.

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.


