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Техникалы� �олдау www.sven.fi сайтында орналас�ан. 
Осында Сіз осы Н�с�аулы�ты� жа�артыл�ан н�с�ауын таба аласыз.

SVEN СМ сымсыз перната�та + тінтіуір жиынты�ын сатып ал�аны�ыз �шін рахмет 
айтамыз!

Сатып алуды� алдында осы Н�с�аулы�ты м��ият о�ып, оны пайдалану мезгілі кезінде 
са�та�ыз.

АВТОРЛЫ� ���Ы�
© 2019. SVEN PTE. LTD. Н�с�асы 1.0 (V 1.0). 
Осы Н�с�ау ж�не соны� ішіндегі а�парат авторлы� ���ы�пен �ор�ал�ан. Барлы� ���ы�тар 
�ор�ал�ан.

САУДА МАРКАЛАРЫ
Барлы� сауда маркалары оларды� за�ды иелеріні� меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ Ж�НІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ
Н�с�аулы� барынша д�л болу �шін барлы� к�ш салын�анына �арамастан, кейбір с�йкес- 
сіздіктер болуы м�мкін. Осы Н�с�аулы�ты� а�параты «д�л солай» шарттарында берілді. 
Автор мен баспагер осы Н�с�аулы�та�ы а�паратты� кесірінен келтірілген залал �шін біреуді� 
немесе �йымны� алдында ешбір жауап бермейді.

САТЫП АЛУШЫ�А �СЫНЫС
• Б�йымды а�ырын ашып, �орапты� ішінде �андай да бір жабды�тар �алып �ойма�анын �шін 
тексері�із. ��рыл�ы�а залал келмегенін тексері�із. Тасымалдау кезінде б�йым�а залал 
келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласы�ыз; б�йым ж�мыс істемейтін болса, бірден 
сатушымен хабарласы�ыз.
• К�лік ж�не тасымалдау жабды�тары тек бастап�ы контейнерде р��сат етіледі.
• Іске асыру �шін арнайы жа�дайларын талап етпейді.
• Т�рмысты� ж�не компьютерлік жабды�тарды к�деге жарату �шін ережелерге с�йкес таста�ыз.



KAZ

Пайдаланушыны�
н�с�аулы�ы

3

1. ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
• Классикалы� толы� �лшемді орналасу
• Су�а Т�зімді жобалау
• Тез басылатын 12 Fn пернелер
• Батареялары �за� �ызмет етеді
• Жиынты�ты� �рекет ету �за�ты�ы – 10 метрге дейін
• �абылда�ыш пен манипуляторды келістермей-а� автоматты �осылу

2. ЖИЫНТЫ�ТЫЛЫ�
• Сымсыз пернета�та — 1 дана
• Сымсыз тінтіуір — 1 дана
• 2,4 ГГц USB-нано�абылда�ыш — 1 дана
• ААА типті батарейкалар — 2 дана
• АА типті батарейкалар — 1 дана
• Пайдаланушыны� н�с�аулы�ы — 1 дана
• Кепілдік талоны — 1 дана

3. Ж�ЙЕЛІК ТАЛАПТАР
• Windows XP/Vista/7/8/10 ОЖ-сі.
• USB еркін порты.

4. Ж�МЫС�А ДАЙЫНДАУ
• Тінтіуірді� батарейкалар т�ратын б�ліміні� �а�па�ын ашы�ыз, ААА типті 2 батарейканы 
�арама-�арсылы�ты са�тай отырып салы�ыз, б�лімні� �а�па�ын жабы�ыз (1-сурет). 
• Пернета�таны� т�менгі жа�ында�ы батарейкалар т�ратын б�лімні� �а�па�ын ашы�ыз, АА 
типті бір батарейканы б�лімге �арама-�арсылы�ты са�тай отырып салы�ыз, батарейкалар 
т�ратын б�лімні� �а�па�ын жабы�ыз (2-суретті �ара�ыз).

Батарейкаларды орнат�анда �арама-�арсылы�ты са�та�ыз. �арама-�арсылы� са�тал- 
маса, б�йым істен шы	уы м�мкін, б�л жа	дайда кепілдік берілмейді.!

!
�немі бірдей батарейкалар салу �ажет, �йткені �рт�рлі типті немесе отыру де�гейі �рт�рлі 
батарейкаларды� іішіндегі с�йы�ты� а	ып кетуі м�мкін, б�л жа	дай б�йымды істен 
шы	аруы м�мкін.

Пернета�таны�
батарейкалар
т�ратын б�лімі

Пернета�таны� батарейкалар
т�ратын б�ліміні� �а�па�ы

ААА типті
батарейкалар

Тінтіуірді� батарейкалар
т�ратын б�ліміні�

�а�па�ы

АА типті
батарейка

1-сурет

2-сурет

KB-C3100W

AA
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5. �ОСЫЛУЫ
• 2,4 ГГц USB-нано�абылда�ышты компьютерді
 еркін USB портына �осы
ыз.
• Жина�ты белсенді ету �шін тінтіуірді
 кез келген батырмасын немесе б�рау до
�ала�ын басса 
жеткілікті. Барлы�ы д�рыс �осылса, жина� автоматты т�рде �осылады.
• Ж�мыс ая�тал�ан со
 компьютерді
 еркін USB портынан нано�абылда�ышты (ресивер) 
ажыратып, оны 4-суретте к�рсетілгендей тінтіуірге �осасыз.
• Егер пернета�та мен тінтіуір ж�мыс істемесе,нано�абылда�ышпен сымсыз �осылуды �айта 
орнату керек.
Ескерту:
• Қабылдағышты жабық металл жерге (үстелдің тартпасы, қорап, сейф) қоймаңыз. Металл 
экран радиосигналдарды ɵткізбейді.
• Егер батарейкалар заряды отырса, тінтіуір мен пернетақта дұрыс жұмыс істей алмайды. 
Онда батарейкаларды жаңасына ауыстырыңыз.
• Тінтіуір мен пернетақта ұзақ уақыт жұмыс істемесе, «ұйқыдағы» режимге ауысады. Кез 
келген түймені бассаңыз, қайтадан жұмыс режиміне келеді.

4-сурет 5-сурет3-сурет. Ресиверді қосу
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6. Ы�ТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУ
М�селе
Пернета�та мен тінтіуір
ж�мыс істемейді.

Шешімі
1. Батарейкаларды ж�не оларды
 д�рыс орнатыл	анын тексе- 
рі
із. �ажет болса, �арама-�арсылы�ты са�тай отырып, 
жа
аларын салы
ыз.
2. USB-�абылда	ышты суырып,б�лінбегеніне к�з жеткізіп, 
�айта салы
ыз.
3. Жа�ын арада	ы сервис орталы	ына хабарласуды �сынамыз.

Жо	арыда атал	ан жолдарды
 біреуі де м�селені шешпесе, жа�ын жердегі сервис-орталы- 
	ына к�сіптік ке
ес алу �шін хабарласы
ыз. Б�йымды �з беті
ізбен ж�ндеме
із.

М�ні
104
12 Fn
2 + 1 (б�рау до
	ала	ы)
Орыс/Укр/Eng
Windows XP/Vista/7/8/10
USB
20 000 000 астам басу
10 метрге дейін
1000 
2,4 
447 × 159 × 24 
65 × 38 × 103
430 ж�не 80

Сипаттамалар ж�не лшем бірліктері
Пернета�та пернелеріні
 саны
Жылдам басылатын пернелер саны
Тінтіуір т�ймешіктер саны
Пернета�та таратылуы
ОЖ-мен �йлесімдігі
Интерфейс
Ат�арыл	ан ж�мыс к�лемінен бас тарту
Жина�ты
 �рекет ету �за�ты	ы
Тінтіуірді
 р��сат ету �абылеттілігі, dpi
Жиілік, ГГц
Пернета�та �лшемі (Е × Б × Т), мм 
Тінтіуір �лшемі (Е × Б × Т), мм 
Салма	ы (пернета�та ж�не тінтіуір), г

7. ТЕХНИКАЛЫ� СИПАТТАМАЛАР

Ескертулер:
• Кестеде келтірілген техникалы� сипаттамалар аны�тамалы� болып табылады ж�не 
наразы білдіру �шін негіз болып табылмайды.
• SVEN сауда маркасыны� �німдері �немі жетілдіріледі. Сол себептен техникалы� си- 
паттамалар алдын ала ескерілмей �згеруі м�мкін.

KB-C3100W



�лгi: KB-C3100W
Импортерлер CM SVEN �аза�стан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, �аза�стан Республикасы,
050013, Алматы, Республика ала�ы, Фурманов
к�шесіні� б�рылысы, yй 13/195, 13Б ке�се,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, �аза�стан Республикасы,
Алматы �аласы, Ма�атаев к�шесі, 117.

Сапа ж�ніндегі талап-тілектерді �аза�стан
Республикасы аумаында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі �абылдайды. Мекенжай: �аза�стан
Республикасы, Алматы �аласы, Ма�атаев к�шесі,117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru. місці.

�ндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» ба�ылауымен �ндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 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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