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Пайдаланушының нұсқаулығы Gx-990
Gaming

SVEN СМ тінтіуірін сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз! 

Құрылғыны пайдаланар алдында осы Нұсқаулықпен мұқият танысып, 
оны бүкіл пайдалану мерзімі ішінде сақтап қойыңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.
Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. 
Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ
Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып та- 
былады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ
Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамас- 
тан, кейбір сәйкес- сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпара- 
ты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұс- 
қаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің не- 
месе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Стильді ойын дизайны
• 7 + 1 (бұрау доңғалақшасы)
• «Алға» және «артқа» 2 навигациялық түймелері
• Үш рет шақыру түймесі
• Индикациялы dpi режимдерін ауыстыру түймелері
• Максималды рұқсат ету – 2500 dpi
• Корпус жабыны Soft Touch
• Манипулятордың күрделенген құрылысы
• Тінтіуірдің жарықтану түрлері өзгертіледі
• Қосымша күйлеу үшін БҚ (жиынтықта)
• Windows XP/Vista/7/8 драйверлерді қажет етпейді 
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ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР
• Windows XP/Vista/7/8 ОЖ-сі
• USB еркін порты

СИПАТТАУ
a Бұрау доңғалақшасы
b Үш рет шақыру түймесі
c Тұрақты DPI режимдерін қосу:

нөл бөлу – 1000 dpi,
бір бөлу – 1500 dpi,
екі бөлу – 2000 dpi,
үш бөлу – 2500 dpi* 
d Алға қозғалу
e Артқа  қозғалу
f DPI рұқсат етуді ауыстыру түймесі
g Жарық түрлендіру үшін мөлдір
декоративті ендірмелер*

* Жарық түрлендіру режимін  және эле- 
менттердің жарықтану интенсивтілігін 
жиынтықтағы БҚ көмегімен ауыстыруға 
болады: декоративті жарық түрленді- 
рудің 8 түрі болуы мүмкін.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ 
• Манипуляторды ДК еркін USB-портына қосыңыз.
• ДК USB-портына тінтіуірді қосқан кезде компьютер оны автоматты 
түрде көреді.

1-сурет. Жоғарыдан
қарағандағы түрі



Техникалық қолдау www.sven сайтында.

Ескертулер:
• Кестеде, анықтамалықта келтірілген техникалық сипаттамалар шағым  
сауға негіз болып табылмайды. 
• SVEN СМ өнімі тұрақты жетілдіріліп отырады. Осы себепті техникалық 
сипаттамалар алдын ала хабарламай-ақ өзгертілуі мүмкін.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамасы мен өлшем бірлігі

ОЖ-мен үйлесімділігі

Тінтіуір типі

Рұқсат ету қабілеттілігі, dpi 

Түймешіктер саны

Интерфейс

Өлшемі, мм

Салмағы, г

Мәні

Windows XP/Vista/7/8

оптикалық 

1000/1500/2000/2500

7 + 1 (бұрау доңғалағы)

USB

121 × 85 × 40

180
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Егер жоғарыда көрсетілген тәсілдердің бірі мәселені шешуге мүмкіндік бер- 
месе, кәсіби кеңес алу үшін Өзіңізге жақын орналасқан сервистік орталыққа 
жүгінуіңізді өтінеміз. Ешқашан бұйымды өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз.

6. ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Шешімі

1. Тінтіуірді ДК-ден ажыратып, ағытпа түйісулерінің               
ықтимал зақымын тексеріңіз. Егер ешбір сыртқы 
зақымдар  анықталмаған және түйісулер дұрыс 
болса, тінтуірді ДК-мен тағы бір рет қосыңыз.
2. Жақын орналасқан сервис-орталыққа жүгініңіз.

Мәселе

Манипулятор 
жұмыс 
істемейді.
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Үлгi: GX-990 Gaming
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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