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Vă mulţumim pentru achiziţionarea tastaturii mărcii comerciale SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceţi atent cunoștinţă cu acest Manual și păstraţi-l pentru 
întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR
© 2019. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).
Acest Manual și informaţia pe care o conţine sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile 
sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deţinătorilor lor.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR
• Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
• Nu necesită condiţii speciale de realizare.
• Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și
de calculator.

PARTICULARITĂŢI
• 6 taste suplimentare programabile G1-G6
• Abilitatea de a înregistra până la 18 macro-uri
• Suprimarea clicurilor fantomă
• 3 ajustare comutabile cheie tip de iluminare
• Chei pentru control multimedia
• Opritor fix pentru încheietura mâinii
• Cablu în teacă de protecţie

CERINŢE DE SISTEM
• ОС Windows XP/Vista/7/8/10
• Mufă USB liberă

PREGĂTIREA PENTRU FUNCŢIONARE 
• Conectaţi tastatura la intrarea liberă pentru USB a PC.
• După conectarea la intrarea USB, PC va recunoaște dispozitivul în mod automat.

DESCRIEREA FUNCŢIILOR TASTELOR PENTRU COMENZI RAPIDE
Chei pentru control multimedia

Butoane macro
G1-G6 – butoane macro
M1-M3 – grupuri de macrocomenzi
MR – buton de înregistrare macro

Tastatură multimedia de joc

Deconectarea sunetului

Tecere la track-ul precedent

Buton de control al iluminării din spate

Redare/Pauză

Tecere la track-ul următor

Oprirea redării`

Combinaţii de taste rapide:
Fn + Page Up – crește nivelul de luminozitate
Tastatură de fundal
Fn + Page Down – reduce nivelul luminozităţii
Tastatură de fundal
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SPECIFICAŢII

REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Parametri, unităţi de măsurare

Numărul de taste

Taste de acces rapid

Numărul de butoane pentru macro

Configuraţia tastaturii

Compatibilitate cu SO

Interfaţă

Fiabilitate

Dimensiuni (L × Î × H), mm

Greutate, g 

Valoare

120

6

10 

Rus/Ucr/Eng

Windows XP/Vista/7/8/10

USB

mai mult de 20 000 000 de apăsări

487 × 40 × 205

1100

Problema

Tastatura nu 
funcţionează.

Soluţia

1. Deconectaţi tastatura de la PC și verificaţi dacă nu există defecte la 
punctele de conexiune. În cazul în care nu observaţi nici un defect 
exterior, conectaţi încă o dată tastatura la PC.
2. Se recomandă să vă adresaţi la cel mai apropiat centru de deservire.

Note:
• Specificaţiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.
• Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecţionează încontinuu. Din această cauză 
specificaţiile tehnice pot fi schimbate fără anunţare prealabilă.

Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi. 
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Mărcile de înregistrare
Este posibil să se programeze 18 macrocomenzi: 6 taste programabile G1 - G6 și 3 grupuri M1, M2, M3.
Algoritmul de programare este după cum urmează:
1) Selectaţi un grup. Pentru aceasta, apăsaţi M1, M2 sau M3.
2) Apăsaţi tasta de memorie MR, cele patru indicatoare din partea dreaptă vor începe să clipească
încet.
3) Apăsaţi tasta programabilă, unul dintre G1 - G6. Indicatoarele vor clipi rapid.
4) Apăsaţi secvenţa de taste a macrocomenzii.
5) Apăsaţi tasta MR pentru a salva.
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Model: KB-G9600
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.


