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MANUAL DE UTILIZARE 

Vă mulțumim că ați achiziționat mouse-
ul TM SVEN! 
Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți 
cu atenție acest manual și păstrați-l 
pentru întreaga perioadă de utilizare.. 

DREPTURI DE AUTOR 
© 2018. SVEN PTE. LTD. Versiunea 
1.0 (V 1.0). 
Acest manual și informațiile pe care le 
conține sunt protejate de drepturile de 
autor. Toate drepturile rezervate. 

 

 
sau alți solvenți, deoarece acestea 
pot deteriora suprafața. Pentru curățare 
utilizați o cârpă moale și uscată.  

• Nu permiteți un impact mecanic 

asupra produsului. 

• Nu deschideți produsul și nu încercați 

să îl reparați independent. 

• DESEMNAREA 

• RX-270W este un dispozitiv de intrare. 

• Acesta este conceput pentru a introduce 

informații în computer, precum și 

pentru a controla funcționarea 

calculatorului  

 

           SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR POSIBILE 

Problema Soluția 

Mouse-ul nu 
funcționează. 

1. Deconectați mouse-ul de la PC și verificați eventualele 

deteriorări ale știfturilor conectorului. Dacă nu se detectează 

defecțiuni externe și contactele sunt bune, conectați din nou 

mouse-ul la computer. 

2. Contactați cel mai apropiat service-centru. 

Dacă niciuna dintre metodele de mai sus nu poate rezolva problema, vă rugăm să 
contactați cel mai apropiat service centru pentru sfaturi profesionale.  
Nu încercați niciodată să reparați singur produsul. 

 
                                      Suport tehnic pe site www.sven.fi.

           MĂRCI. 

Toate mărcile comerciale sunt deținute 

de proprietarii lor legali.  

AVERTIZARE CU PRIVIRE LA 

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII 

• Deși s-a depus efort maxim pentru a 
face acest ghid cît mai precis, sunt 
posibile unele inconsecvențe. Autorul 
și editorul nu poartă răspundere față de 
persoană sau organizație, pentru 
daunele rezultate din informațiile 
conținute în acest manual.  
• Transportul și livrarea echipamentului 

sunt permise numai în ambalajul original. 

• Nu necesită condiții speciale pentru 

implementare. 

• Aruncați în conformitate cu regulile de 

eliminare a echipamentelor de uz casnic. 

   MĂSURI DE SIGURANȚĂ  

Protejați produsul de umiditate ridicată, 

praf și temperaturi ridicate. 
Nu folosiți benzină pentru curățare, alcool  

 

COMPONENȚA 

• Mouse optic fără fir  –1 buc. 

• Receptor USB de 2,4 GHz – 1 buc 

• Baterie  АА – 1 buc. 

CARACTERISTICI 

•  Comutarea modului DPI 

•  Scroll din cauciuc 

•  Tehnologia Plug & Play 
CERINȚE DE SISTEM 

• ОС Win/OC Mac 

• Conector USB 

CONEXIUNEA ȘI INSTALAREA 

Introduceți bateria AA în 

compartimentul pentru baterii, 

respectând polaritatea. 

Conectați receptorul la un port 

USB liber de pe computer. 

Instalarea va avea loc automat.

  

http://www.sven.fi/

