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SVEN СМ сымсыз пернетақтасын сатып алғаныңыз үшін рахмет айтамыз!

Сатып алудың алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып, оны пайдалану мезгілі кезінде сақ- 
таңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2013. SVEN PTE. LTD. Нұсқасы 1.0 (V 1.0). 
Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құ- қықтар 
қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ
Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Жұқа корпусты
• Bluetoothды кез келген өндірушінің мобильді құрылғыларына қосу
• Шағын дизайн және салмағы жеңіл
 • ААА типті 2 батарейкадан қоректенеді
• Интернет пен Мультимедиаға жылдам жеткізетін 19 Fn түймелері
• Жұмыс қашықтығы – 10 м- ге дейін

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Сымсыз пернетақта — 1 дана
• AAA типті 2 батарейка— 2 дана
• Пайдаланушының нұсқаулығы — 1 дана
• Кепілдік  талоны — 1 дана

ЖҮЙЕЛІК ТАЛАПТАР
• IOS (iPhone 3G және одан жоғары, iPad 1 және одан жоғары), MacOS, Windows, Android 3.0 
және одан жоғары (құрылғы сыртқы пернетақтаны ұстайтын жағдайда).

ҚОСЫЛУЫ 
• Батарейкалар тұратын бөлімнің қақпағын ашыңыз, ААА типті 2 батарейканы қарама-қар- 
сылықты ұстай отырып салыңыз, сосын батарейка бөлімінің қақпағын жабыңыз (1-суретті қа- 
раңыз).
Пернетақтаны компьютерге қосу
• Пернетақта қосылатын компьютерде Bluetooth-қабылдағыш бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер 
қабылдағыш болмаса, Bluetooth-адаптер алып, орнату керек.
• Компьютер күйлеуінде Bluetooth функциясын белсендіріңіз, сосын «Добавить новое Blue- 
tooth-устройство» («Жаңа Bluetooth-құрылғы қосу») таңдаңыз (команданың аты әртүрлі опе- 
рациялық жүйелерде және олардың әртүрлі версияларында өзгеше болуы мүмкін).
• Компьютер автоматты түрде Bluetooth-құрылғыны іздей бастайды, табылған құрылғы- 
лар тізімі дисплейге шығады.
• Пернетақтаның қоректендіру ажыратқышын ON түріне қойыңыз. Пернетақтадағы Esc 
және K түймелерін қатар басып, 5 секундтай ұстап тұрыңыз. Bluetooth-құрылғылар тізім- 
де пернетақта пайда болады.
• Тізімнен пернетақтаны таңдаңыз. Дисплейде кіру кілтін енгізуді сұрайтын терезе шы- 
ғады. «Кілтсіз» нұсқасын таңдауды ұсынамыз. 
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• Барлығы ойдағыдай қосылған жайдайда, ашық Bluetooth-құрылғылар тізімінде пернетақта 
да болады. Осыдан кейін орнату бағдарламасы терезесін жабуға болады.
Пернетақтаны мобильді құрылғыларға қосу  (iPhone/iPad және т.б.)
• Қосылатын құрылғыдағы күйлерде Bluetooth функциясын белсендіріңіз. Ол автоматты түрде 
Bluetooth көздерін іздей бастайды.
• Пернетақтаның қоректендіру ажыратқышын ON түріне ауыстырыңыз. Bluetooth-қосуды ор- 
нату үшін пернетақтадағы Esc және K түймелерін қатар басып, 5 секундтай ұстап тұрыңыз. 
Пернетақта қосуға дайын.  
• Мобильді құрылғы пернетақтаны көрген сәтте, оның экранында Bluetooth-қосу тізімінде 
«Bluetooth 3.0 keyboard» шығады.
• Тізімнен пернетақтаны таңдаңыз. Bluetooth-қосуды орнату үшін ашылған терезеде перне- 
тақтаның көмегімен ұсынылған кілтті таңдап, Enter» басу керек. Енді пернетақта мобильді құ- 
рылғыға қосылды.
Ескерту: 
• Қосылатын құрылғылардың ара қашықтығы 10 метрден аспау керек.
• Ұзақ уақыт пайдаланылмаса, пернетақта «ұйқыдағы» режимге көшеді. Оны жұмыс- 
қа қосу үшін кез келген түймесін басса жеткілікті.
• Қолданып болған соң пернетақтаның астыңғы панеліндегі ажыратқышпен қоректе- 
нуден ажыратыңыз.

ЖЫЛДАМ БАСЫЛАТЫН ПЕРНЕЛЕР ФУНКЦИЯСЫН СИПАТТАУ*
Fn+ESC: медиа-ойнатқышты қосу
FN+F1: қосу/уақытша тоқтату 
FN+F2: алдыңғы трекке өту
FN+F3: келесі трекке өту
FN+F4: дауысты көбейту
FN+F5: дауысты азайту
FN+F6: дыбысты өшіру/қосу
FN+F7: экрандағыларды сақтау
FN+F8: экранды бекіту
FN+F9: экранды өшіру 

* Пернелердің қолдану мүмкіндігі қосылатын құрылғыларға байланысты.
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1-сурет. Астынан қарағандағы түрі 
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Батарейный отсек

AAA типті батарейкалар

Батарейка тұратын
бөлімнің қақпағы

Қоректенуден
ажыратқыш

ON/OFF

FN+F10: виртуалды пернетақтаны қосу 
FN+F11: іздеу бетіне көшу
FN+F12: Expose пайдалану 
FN+PrintScreen: Dashboard ашу
FN+Insert: браузердің үй бетін ашу
FN+Pg Up: бір бет жоғары бару
FN+Pg Dn: бір бет төмен бару
FN+Pg End: төменге өту
FN+Pg Home: жоғары өту



Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында.
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Мәні
80
19 Fn
Орыс/Eng/Укр
IOS, MacOS, Windows, Android 3.0 және жоғары
көк
Bluetooth 3.0
20 000 000 астам басу
10 метрге дейін
ААА типті  2 батарейка 
208 × 19 × 84 
103
кара 

Сипаттамалар және өлшем бірліктері
Пернетақтан пернелерінің саны
Тез қолданылатын пернелерінің саны
Пернетақта таратылуы
OЖ-мен үйлесімдігі
Кириллица әріптерінің түсі
Интерфейс
Атқарылған жұмыс көлемінен бас тарту
Әрекет ету ұзақтығы
Қуат көзі
Өлшемі (Е × Б × Т), мм
Салмағы, г
Түс

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ескертулер:
• Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық болып табылады және 
наразы білдіру үшін негіз болып табылмайды.
• SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық си- 
паттамалар алдын ала ескерілмей өзгеруі мүмкін.

ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУ

Мәселе
Пернетақта жұмыс 
істемейді.

Шешімі
1. Қосылатын құрылғы Bluetooth-адаптерінің дұрыстығына және  
Bluetooth функциясы белсендірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Батарейкалардың заряд деңгейін тексеріңіз. Қажет болса жа- 
ңасына ауыстырыңыз.
3. Bluetooth қосылуын қайта орнатыңыз.
4. Егер құрылғыға басқа да Bluetooth көздері қосылса, Bluetooth 
жылдамдығы жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.
5. Esc және K түймелерін қатар басып, пернетақтаның зауыт күй- 
леріне оралыңыз.
6. Жақын арадағы сервис орталығына хабарласыңыз.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталы- 
ғына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.



Үлгi: Comfort 8300 Bluetooth
Импортерлер CM SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов 
көшесінің бұрылысы, yй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан 
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» 
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, 
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, 
№02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия 
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, 
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 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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