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Ενσύρματο οπτικό ποντίκι

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ποντίκι ТМ SVEN!
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά το παρόν Εγχειρίδιο και φυλάξτε το 
για όλη τη διάρκεια της χρήσης του.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
© SVEN РТЕ. LTD. Έκδοση 1.0 (16.11.2021). 
Το παρόν Εγχειρίδιο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό προστατεύονται από δι-
καιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών τους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες για να γίνει αυτό το Εγχειρίδιο ακριβέστερο, ενδέχεται 
να προκύψουν ορισμένες ασυνέπειες. Οι πληροφορίες του Εγχειριδίου παρέχονται υπό τους 
όρους «ως έχουν». Ο συντάκτης κι ο εκδότης δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντι στο πρόσωπο 
ή το οργανισμό για τις ζημιές ή τις βλάβες που τυχόν θα προκληθούν λόγω των πληροφοριών 
που περιέχονται στο παρόν Εγχειρίδιο.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
• Η μεταφορά του εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στην πρωταρχική του συσκευασία.
• Δεν απαιτεί ειδικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση.
• Ανακυκλώστε σύμφωνα με τους κανόνες ανακύκλωσης οικιακών κι υπολογιστικών συσκευών.
1. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Προστατέψτε το προϊόν από υπερβολική υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες.
• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για τον καθαρισμό, καθώς μπο-
ρεί να βλάψει την επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε για τον καθαρισμό μαλακό και στεγνό πανί.
• Μην επιτρέπετε τη μηχανική επίδραση στο προϊόν.
• Μην ανοίγετε το προϊόν και μην το επισκευάζετε μόνοι σας.
2. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
• Ενσύρματο οπτικό ποντίκι — 1 τεμ.
• Εγχειρίδιο χρήστη — 1 τεμ.
• Κάρτα εγγύησης — 1 τεμ.
3. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Οπτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας.
• Λειτουργεί σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
• Συμμετρικό σχήμα.
• Ελαστικό ένθετο στον τροχό κύλισης.

Τεχνική υποστήριξη στην ιστοσελίδα www.sven.fi.
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RX-110Εγχειριδιο χρησης

• Κατάλληλο για αριστερόχειρες.
• Δεν απαιτούνται προγράμματα οδήγησης για Windows OS/Mac OS.
• Τεχνολογία Plug&Play.
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• Windows OS/Mac OS.
• Ελεύθερη υποδοχή USB.
5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Συνδέστε τον χειριστή στην ελεύθερη υποδοχή USB ή PS/2 στον Η/Υ σας.
• Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Η εγκατάσταση του ποντικιού θα πραγματοποιηθεί αυτόματα. 
• Το ποντίκι, εκτός από το αριστερό και δεξί πλήκτρο, έχει τον τροχό κύλισης σε συνδυασμό με 
το τρίτο κουμπί. Ο τροχός κύλισης διευκολύνει την προβολή παραθύρων και την περιστροφή 
σελίδων των εγγράφων.
6. ΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα Αντιμετώπιση

Δεν λειτουργεί ο χειριστής. 1. Αποσυνδέστε το ποντίκι από PC και ελέγξτε τις επαφές 
υποδοχών για πιθανές ζημιές. Σε περίπτωση που δεν 
εντοπίσατε καμία εξωτερική ζημιά κι οι επαφές λειτουργούν 
κανονικά, ξανασυνδέστε το ποντίκι στο PC.
2. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης.

Εάν καμία από τις αναφερόμενες μεθόδους δεν λύνει το πρόβλημα, παρακαλώ, απευθυνθείτε 
στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για επαγγελματικές συμβουλές. Μην προσπα-
θήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.
7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά και μονάδες μέτρησης Τιμές

Συμβατότητα με ОС. Windows OS/Mac OS
Τύπος ποντικιού Οπτικό 
Ανάλυση ποντικιού, dpi 1200

Αριθμός πλήκτρων 2 + 1 (τροχός κύλισης)
Διεπαφή USB ή PS/2
Συμμόρφωση με τα πρότυπα FCC, CE, EAC
Μήκος καλωδίου, μ 1,5
Βάρος, γρ 75

Παρατηρήσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα είναι πληροφοριακά 
και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιτία για αξιώσεις. Τα προϊόντα του εμπορικού 
σήματος SVEN συνέχεια βελτιώνονται. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν 
να έχουν αλλάξει χωρίς τη προειδοποίηση. 



Ενσύρματο οπτικό 
ποντίκι

RX-110

Μοντέλο RX-110
Εισαγωγέας στη Ρωσία: Ε.Π.Ε. "Regard", 105082, 
Μόσχα, οδ. του Φρίντριχ Ένγκελς, οικ. 75, κτ. 5. 
Εξουσιοδοτημένη εταιρεία στη Ρωσία: Ε.Π.Ε. 
"RT-F", 105082, Μόσχα, οδ. του Φρίντριχ Έν-
γκελς, οικ. 56 κτ.1. Οι όροι της υπηρεσίας εγγύη-
σης αναφέρονται στην κάρτα εγγύησης ή στον 
ιστότοπο www.sven.fi. Περίοδος εγγύησης: 
12 μήνες. Περίοδος εξυπηρέτησης: 2 έτη.

Παραγωγός: SVEN PTE. LTD. Address: 176 Joo 
Chiat Road, #02-02, Singapore 427447. Παρά-
γεται υπό τον έλεγχο της "Sven Scandinavia 
Limited", 48310, Finland, Kotka, Kotolahdentie, 
15. Κατασκευάστηκε στην Κίνα.
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