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Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi.

Vă mulțumim pentru achiziționarea tastaturii al mărcii comerciale SVEN!  

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru 
întreaga perioadă de utilizare .

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 dis- 
crepanțe. 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 pierderile sau daunele cauzate de infor- 
mația conținută de acest Manual.

DESPACHETARE
Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici o parte componentă. 
Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, 
contactați firma care a efectuat livrarea; dacăprodusul nu funcționează, adresați-vă îndată distri- 
buitorului.
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1. PARTICULARITĂȚI
• Se potrivește cu părul deschis la culoare
• Este atentă cu manichiura Dumneavoastră
• Cea mai, cea mai clară tastatură
• Veți fi înțeleasă chiar și de brunete
• Sugestie neordinară pentru cadou
• Distanță mărită dintre taste*
• Poziționare exactă a tastelor la apăsare
• Membrană de calitate înaltă
• Zgomot redus în timpul funcționării
• Suport pentru încheieturile mâinilor

* Distanța mărită dintre taste va garanta lucrul confortabil cu unghii lungi.

2. SETUL COMPLET
• Tastatură – 1 buc.
• Manual de utilizare – 1 buc.
• Talon de garanție – 1 buc.

3. CERINȚE DE SISTEM
• Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8, MacOS 10.4, Linux
• Mufă USB liberă

4. PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE
• Conectați tastatura la intrarea liberă pentru USB a PC.
• După conectarea la intrarea USB, PC va recunoaște dispozitivul în mod automat.

PC
Mufă USB

MOL

2

Tastatură pentru blonde



262930 28 27

5. DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR (pentru blonde le începătoare)

a ~/Litera Ё
b Tab (tabulator)
c Caps Lock
d Shift
e Ctrl
f Windows
g Alt
h Space
i Menu (înlocuitor al butonului
drept al mouse-ului)
j Enter
k Delete
l Pause Break
m Scroll Lock
n Print Screen
o Insert (trecere între regimurile de
introducere și înlocuire)

26

p F12
q Backspace
r F11
s \ or|
t F10
u F9
v F8
w F7
x F6
y F5
      F4
      F3
      F2
      F1
      Esc
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d
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hg

wx

f g f i ej jkd

v u t r p n m loy s q
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Note:
• Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.
• Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză 
specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.

7. SPECIFICAȚII           

6. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Soluția

1. Deconectați tastatura de la PC și verificați dacă nu există 
defecte la punctele de conexiune. În cazul în care nu observați 
nici un defect exterior, conectați încă o dată tastatura la PC.

2. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de 
deservire.

Problema

Tastatura nu funcționează.

Valoare
104
disponibil
Rus/Ukr/Eng
Windows XP/Vista/7/8
USB
mai mult de 20 000 000 de apăsări
475 × 35 × 190
647

Parametri, unități de măsurare
Numărul de taste
PC tastele de control de putere
Configurația tastaturii
Compatibilitate cu SO
Interfaţă
Fiabilitate
Dimensiuni (L× Î × H), mm
Greutate, g

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți 
o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați 
dispozitivul singuri. 
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BLONDE

Manual de utilizare

Model: SVEN Blonde
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.


