
Termenul de garanție: 12 luni.
Termenul de funcționare: 2 ani.

Notă. Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plân- 
gerilor. Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din 
această cauză specificațiile pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.

Vă mulțumim pentru achiziționarea covorașului pentru mouse produs de marca 
comercială SVEN!

DREPT DE AUTOR
© 2014. 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.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ
În pofida tuturor eforturilor de a face prezentul Manual cât mai precis, sunt posibile 
unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și 
editorul nu duc nici o răspundere față de individ sau față de organizație pentru pier- 
derile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

RECOMANDĂRI
Covorașul pentru mouse UA reprezintă suprafața de lucru pentru manipulatorul de tip 
«mouse», garantând lipsa alunecării suprafeței de jos a mouse-ului pe suprafața 
netedă și lipsa petelor de lumină (pentru mouse-uri optice). Corectitudinea pozi- 
ționării cursorului, funcționarea lină, acuratețea mișcărilor și, în final, efectivitatea 
funcționării depind de calitatea covorașului. 

PARTICULARITĂȚI
• Masă plastică moale spumată
• Polipropilenă
• Rezistent la uzură cauzată de presiune
• Peisaje unice ale planetelor
• Fixare  sigură pe suprafața mesei

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Curățiți de praf suprafața de lucru a covorașelor la timp.
• Nu folosiți la curățarea covorașelor agenți chimici, care ar putea deteriora suprafața lor 
vopsită.

MANUALUL UTILIZATORULUI

Dimensiuni

Material

230 × 180 × 2,35 mm
polipropilenă + masă plastică spumată
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SPECIFICAȚII



Model: UA
Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in 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 Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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