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SVEN СM тінтуірін сатып алғаныңыз үшін Сізге 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.
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1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
• Бұйымды жоғары алғалдылықтан, тозаңнан және жоғары температу- 
ралар әсерінен сақтаңыз.
• Сүрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа да еріткіштерді пайдалан- 
баңыз, өйткені олар беткейді зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ 
құрғақ матаны пайдаланыңыз.
• Бұйымға механикалық әсер етуіне жол бермеңіз.
• Бұйымды ашпаңыз және өз бетіңізше жөндемеңіз.

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Оптикалық сымды тінтіуір – 1 дана 
• Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана 
• Кепілдік талоны – 1 дана

3. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Эргономиялық дизайн
• Мейлінше дәл оптикалық технология
• Кез келген жерде жұмыс істейді
• Дәл оптикалық  сенсор
• Шусыз түймелер
• Тінтіуірдің рұқсат ету – 800 dpi
• Windows XP/Vista/7/8/10 драйверлер қажет емес

4. ЖҮЙЕЛІ ТАЛАПТАР
• Windows XP/Vista/7/8/10 ОЖ-сі
• USB еркін порты

5. ҚОСУ МЕН ОРНАТУ
• Манипуляторды ДК еркін USB-портына қосыңыз.
• ДК USB  портына тінтіуірді қосқан кезде компьютер оны автоматты 
түрде көреді.
• Тінтіуірде сол жақ және оң жақ батырмалармен қатар, 3-ші батырма- 
сымен бұрау доңғалағы бар. Windows ОЖ-де бұрау доңғалағы арқылы 
терезелерді көруге, құжаттардың беттерін бір-бірлеп ашып көруге бо- 
лады.

Оптикалық сымды
тінтіуір



Ескертулер:
• Кестеде, анықтамалықта келтірілген техникалық сипаттамалар 
шағым  сауға негіз болып табылмайды. 
• SVEN СМ өнімі тұрақты жетілдіріліп отырады. Осы себепті техни- 
калық 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

Өлшемдері , мм

Салмағы, г

Мәні

Windows XP/Vista/7/8/10

оптикалық 

800

2 + 1 (бұрау доңғалағы)

USB

65 × 40 × 120

86
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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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