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Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ποντίκι ТМ SVEN!

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά το παρόν Εγχειρίδιο 
και κρατήστε το για όλη τη διάρκεια της χρήσης του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
© 2016. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0).
Το παρόν Εγχειρίδιο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό προστα-
τεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα προ-
στατεύονται.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να γίνει το Εγχειρίδιο πιο ακρι-
βές πιθανόν να υπάρχουν κάποιες ασυνέπειες. Οι πληροφορίες του Εγχειρι-
δίου παρέχονται υπό τους όρους «ως έχουν». Ο συντάκτης κι ο εκδότης δεν 
φέρουν καμία ευθύνη απέναντι στο πρόσωπο ή το οργανισμό για τις ζημιές ή 
τις βλάβες που τυχόν θα προκληθούν λόγω των πληροφοριών που περιέχονται 
στο παρόν Εγχειρίδιο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
GR

1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ...........................................................3
2. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ................................................................3
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ..............................................3
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .................................................................4
5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ..........................................4
6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .........................7
7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ..............................................7
Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.sven.fi.

2



 
GR

RX-345
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Εγχειρίδιο χρήσης

1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
• 2.4 GHz USB Nano-δέκτης - περιλαμβάνεται (εμβέλεια λειτουργίας – έως 
10 μέτρα).
• Επιλογές ανάλυσης 600/1000/1400 dpi.
• Διακόπτης ανάλυσης dpi.
• Δυο πλήκτρα πλοήγησης «εμπρός» και «πίσω».
• Διεπαφή USB.
• Κάλυμμα Soft Touch.
• 2 μπαταρίες τύπου AAA Alkaline.
• Μεγάλη διάρκεια ζωής των μπαταριών (1 έτος).
• Δεν απαιτούνται προγράμματα οδήγησης για Windows XP/Vista/7/8/10.

2. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
• Οπτικό ποντίκι — 1 τεμ.
• 2.4GHz USB Nano-δέκτης — 1 τεμ.
• Μπαταρίες τύπου ΑΑΑ — 2 τεμ.
• Εγχειρίδιο χρήστη — 1 τεμ.
• Κάρτα εγγύησης — 1 τεμ.

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• ОС Windows XP/Vista/7/8/10.
• Ελεύθερη υποδοχή USB.
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
a Τροχός κύλισης.
b Διακόπτης ανάλυσης dpi.
c Πλήκτρα πλοήγησης «εμπρός» και «πίσω».
d Οπτικός αισθητήρας.
e Θήκη μπαταρίας.
f Δέκτης.
g Συνδετήρας USB.
h ON/OFF: διακόπτης τροφοδοσίας.

5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών e του ποντικιού, τοποθετήστε 
2 μπαταρίες τύπου AAA, διατηρώντας την πολικότητα, και κλείστε το κάλυμμα 
της θήκης (βλ. Εικόνα 4).
• Αφαιρέστε το Nano-δέκτη (δέκτη) f από το ποντίκι (Εικ. 5) και χωρίς να απε-
νεργοποιείτε τον υπολογιστή, συνδέστε το στην ελεύθερη θύρα USB του υπο-
λογιστή (Εικ. 6).
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Εικ. 1. Πάνω όψη

Εικ. 2. Κάτω όψη Εικ. 3 Δέκτης
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Εγχειρίδιο χρήσης

• Ενεργοποιήστε το ποντίκι με διακόπτη h, θέση ON. Για την ενεργοποίηση του 
χειριστή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του ποντικιού και μετακινήστε τον τροχό 
κύλισης. Σε περίπτωση που η σύνδεση πραγματοποιήθηκε σωστά, το ποντίκι 
θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Εικ. 4. Εγκατάσταση μπαταριών 

Εικ. 5. Ενεργοποίηση δέκτη Εικ. 5. Αφαίρεση του δέκτη από το 
σώμα του ποντικιού
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Η εσφαλμένη 
τοποθέτηση 

των μπαταριών μπο-
ρεί να προκαλέσει 
ζημιά στον χειριστή!
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• Μετά την εργασία γυρίστε τον διακόπτη h στη θέση OFF. Στη συνέχεια μπο-
ρείτε να αφαιρέσετε τον δέκτη από τη θύρα USB του υπολογιστή και να το 
τοποθετήσετε στο ποντίκι (Εικ. 7).
• Μην τοποθετείτε το Nano-δέκτη σε κλειστό μεταλλικό χώρο (συρτάρι γρα-
φείου, κιβώτιο, χρηματοκιβώτιο), διότι η μεταλλική οθόνη δεν μεταδίδει τα 
ραδιοσήματα.
• Σε περίπτωση που οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί, το ποντίκι αρχίζει να τρε-
μοπαίζει. Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με 
καινούργιες, όπως δείχνει στην εικ. 4. Να τοποθετείτε πάντα καινούργιες και 
πανομοιότυπες μπαταρίες.
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Εικ. 7. Τοποθέτηση του δέκτη 
στο σώμα του ποντικιού

SVEN

Σημαντικό 
Η συγκεκριμένη συσκευή πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις για την εξοι-
κονόμηση ενέργειας. Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ποντι-
κιού χρησιμοποιείστε τον διακόπτη h κάτω από το ποντίκι   – ο τρόπος 
αυτός θα σας εξοικονομήσει τις μπαταρίες.
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6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα Αντιμετώπιση
Δεν λειτουργεί 
ο χειριστής.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο Nano-δέκτης βρίσκεται στη θύρα USB 
κι η απόσταση ως το ποντίκι δεν υπερβαίνει τα 10 μ.
2. Ελέγξτε, αν η μπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά.
3. Ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών. Αντικαταστήστε 
τις μπαταρίες με καινούργιες, αν είναι απαραίτητο. 
4. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο 
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετροι Τιμές
Συμβατότητα με ОС Windows XP/Vista/7/8/10

Τεχνολογία επικοινωνίας Ασύρματη 2.4GHz

Ανάλυση ποντικιού, dpi 600/1000/1400

Αριθμός πλήκτρων 5 + 1 (τροχός κύλισης)

Διεπαφή USB

Μεγέθη, mm 66 × 33 × 100

Βάρος, γρ 80

Παρατηρήσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνα-
κα είναι πληροφοριακά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιτία 
για αξιώσεις. Τα προϊόντα του εμπορικού σήματος SVEN συνέχεια βελ-
τιώνονται. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά χαρακτηριστικά κι η πληρότητα 
μπορούν να έχουν αλλάξει χωρίς την προηγούμενη προειδοποίηση.
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