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Vă mulțumim pentru achiziționarea mouse-ului MC SVEN!

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

DREPT DE AUTOR
© 2016. 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 acest Manual cât mai precis, sunt 
posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa 
cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau 
față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația 
conținută de acest Manual.
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Mouse optic cu fir

1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Păziți produsul de umiditate sporită, praf și temperaturi înalte.
• Nu folosiți la curățare benziă, alcool etilic sau alți solvenți, ele pot dete- 
riora suprafața. Utilizați pentru curățare o cârpă moale și uscată.
• Evitați influența mecanică asupra produsului.
• Nu desfaceți produsul și nu efectuați singuri lucrări de reparație.

2. SETUL COMPLET
• Mouse optic cu fir — 1 buc.
• Manual de utilizare — 1 buc.
• Talon de garanție — 1 buc.

3. PARTICULARITĂȚI
• Formă  simetrică
• Inserţie din cauciuc pe rotiţa de derulare
• Potrivit pentru stângaci
• Interfaţă USB
• Tehnologie Plug&Play

4. CERINȚE DE SISTEM
• Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8/10
• Mufă USB liberă.

5. CONECTAREA ȘI INSTALAREA
• Conectați mouse-ul la intrarea USB a PC.
• Conectați computerul. Instalarea mouse-ului va decurge automat.
• Pe lângă tasta dreaptă și cea stângă, mouse-ul mai conține și o rotiță de 
derulare, combinată cu al treilea buton. În sistemul de operare Windows este 
ușor să vizionați ferestrele și să răsfoiți paginile documentelor cu ajutorul 
acestei rotițe.



6. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE
Soluția
1. Deconectați mouse-ul de la PC și verificați dacă nu 
există defecțiuni la contactele intrărilor. În cazul în care 
nu ați observat nici o defecțiune, iar contactele sunt în 
regulă, conectați încă o dată mouse-ul la PC.
2. Adresaţi-vă în cel mai apropiat centru de servicii.

Problema
Mouse-ul nu 
funcționează.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare

Compatibilitate cu SO
Tipul mouse-ului

Rezoluţie optică, dpi 

Numărul tastelor

Interfaţă

Corespunedere cu standarde

Lungimea cablului, m

Greutate, g 

Valoare

Windows XP/Vista/7/8/10
optic 

800 

2 + 1 (rotiță de derulare)

USB

FCC, CE

1,5 

77 

Note:
• Caracteristicile tehnice 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 anun- 
țare prealabilă.

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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Model: RX-155
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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