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MANUAL DE UTILIZARE

Mouse optic cu fir

RX-800MRL



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
© 2014. 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.

PARTICULARITĂȚI
• Tehnologie optică MRL (Mirrored Reflection Lens) permite funcţionarea pe 
aproape orice suprafaţă
• 5 + 1 (rotiță de derulare)
• Două taste programabile pentru Internet
• Schimbător de rezoluţie optică 800/1600 dpi
• Interfaţă USB
• Nu este nevoie de drivere pentru Windows XP/Vista/7/8
• Inserții de cauciuc pe carcasa mouse-ului
• Forma naturală a mouse-ului este comodă pentru mână

Rotiţă de derulare

Schimbător
de rezoluţie
optică

Două taste programabile
pentru Internet
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SETUL COMPLET
• Mouse optic cu fir — 1 buc.
• CD cu drivere — 1 buc.
• Manual de utilizare — 1 buc.
• Talon de garanție — 1 buc.

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

PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE
• Pentru a conecta mouse-ul, conectați-l la mufa USB.
• Nu este nevoie de instalarea driver-elor, însă pentru o utilizare mai efec- 
tivă a funcției 4D trebuie să instalați driverul de pe CD (din set). În acest 
scop porniși fișierul de instalare a software-ului setup.exe de pe discul cu 
drivere.
Notă. Înainte de a instala driver-ele trebuie să vă asigurați să pe PC 
Dvs. nu sunt instalate driver-ele altor mouse-uri. Dacă acestea exis- 
tă, este necesar să le ștergeți. 
• Puteți selecta parametrii 800 sau 1600 dpi, apăsând schimbătorul de rezo- 
nanță.
• Utilizarea rotiţei de derulare 4D:  
a) Derulare verticală.
Pentru mișcare în sus, derulați rotița înainte,
iar pentru mișcare în jos — înapoi.
b) Derulare orizontală*.
Pentru mișcare la stânga, apăsați și mențineți
apăsată rotița de derulare în poziție spre stânga,
iar pentru mișcare la dreapta — spre dreapta.

* Pentru derularea orizontală este necesar să instalați 
un driver.

a)

b)
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PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGIEI OPTICE MRL

Strălucitoare
Întunecată
De lemn
De metal
Hârtie foto
Sticlă colorată

MRLSuprafață Tehnologie simplă

Tehnologie simplăTehnologia MRL
Diodă emițătoare

de lumină Diodă emițătoare
de lumină

Lentilă

Senzor Senzor

Lentilă
MRL

Fascicul de lumină

Fascicul
de lumină
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REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE
Soluția
1. Asiguraţi-vă că BIOS-ul computerului Dvs. conţine 
setările controlorului USB pentru funcţionare implicită.
2. 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 mou- 
se-ul la PC.

Problema
Mouse-ul nu 
funcționează.

SPECIFICAȚII
Parametri, unități de măsurare
Compatibilitate cu SO
Tipul mouse-ului
Rezoluţie optică, dpi
Numărul tastelor
Interfaţă
Corespunedere cu standarde
Dimensiuni, mm
Greutate, g

Valoare
Windows XP/Vista/7/8
optic MRL 
800/1600 
5 + 1 (rotiță de derulare)
USB
FCC, CE
125 × 69 × 44
120

Notă. Caracteristicile tehnice enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi 
cauza plângerilor. Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează 
încontinuu, de aceea specificaţiile pot fi schimbate fără anunțare preala- 
bilă.

În cazul în care nu puteţi soluţiona o problemă, adresaţi-vă la cel mai 
apropiat centru de servicii. Nu reparaţi produsul individual. 



Model: RX-800MRL
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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