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SVEN СМ пернатақтасын сатып алғаныңыз үшін рахмет айтамыз!

Сатып алудың алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып, оны пайдалану мезгілі кезінде сақтаңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
© 2018. SVEN PTE. LTD. Нұсқасы 1.0 (V 1.0). 
Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ
Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ҚОРАПТАН ШЫҒАРУ
• Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. 
Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен 
хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
• Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
• Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
• Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ
KB-E5800 пернетақтасы кіріс құрылғысы болып табылады. Ол компьютерге ақпаратты енгізу (кіру), 
сондай-ақ компьютердің жұмысын басқару үшін арналған.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
• Пернетақта – 1 дана
• Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
• Кепілдік талоны – 1 дана

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
• Slim дизайн
• 12 мультимедиялық функциялар Fn
• Жұмсақ жүрісті төменпрофильді пернелер

ЖҮЙЕЛІК ТАЛАПТАР
• Windows XP/Vista/7/8/10 ОЖ
• USB еркін порты

ЖҮЙЕЛІК ТАЛАПТАР
• Пернетақтаны ДК еркін USB-порты тетігіне қосыңыз.
• USB портына қосқан соң ДК өздігінен құрылғыны таниды.

ЖЫЛДАМ ҚОСАТЫН ТҮЙМЕЛЕР ФУНКЦИЯСЫН СИПАТТАУ 
Fn + F1 – медиа-ойнатқышты қосу
Fn + F2 – дауыс деңгейін азайту
Fn + F3 – дауыс деңгейін көбейту
Fn + F4 – дыбысты өшіру/қосу
Fn + F5 – алдыңғы трекке өту
Fn + F6 – келесі трекке өту
Fn + F7 – қосу/уақытша тоқтату
Fn + F8 – көшірмені тоқтату
Fn + F9 – ұй интернет-бетін ашу
Fn + F10 – пошта бағдарламасын ашу
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ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУ
Мәселе
Пернетақта жұмыс жаса-
майды.

Шешімi

1. Пернетақтаны ДК-ден ажыратып, ықтимал ақаулардың бар-жоқтығын көру 
үшін ажырату байланыстарын тексеріңіз. Егер ешқандай сыртқы ақаулары
табылмай байланыстары бұзық болмаса, пернетақтаны ДК-ге тағы бір рет 
қосып көріңіз.
2. Жақын жердегі сервис-орталыққа жолыққаныңыз дұрыс болады.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік 
кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар мен өлшем бірліктері

Пернетақта пернелерінің саны

Қосымша пернелер

Пернетақта таратылуы

ОЖ-мен үйлесімдігі

Интерфейс

Атқарылған жұмыс көлемінен бас тарту

Өлшемі (Е × Б × Т), мм

Салмағы, г

Мәні

105

12 (Fn)

Орыс/Укр/Eng

Windows XP/Vista/7/8/10

USB

20 000 000 астам басу

440 × 30 × 125

380

Ескертулер:
• Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық болып табылады және наразы 
білдіру үшін негіз болып табылмайды.
• SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамалар 
алдын ала ескерілмей өзгеруі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында.

Fn + F11 – «Менің компьютерім» ашу
Fn + F12 – «Таңдамалы» ашы

Ескерту. Жылдам басылатын пернелерді басқанда, Fn түймесін қатар басып тұру керек.
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Үлгi: KB-E5800

Импортерлер CM SVEN Қазақстан республикасында: 

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, yй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru. 

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 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. KB-E5800
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