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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε πο-
ντίκι ТМ SVEN!
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή δια-
βάστε προσεκτικά το παρόν Εγχειρίδιο 
και φυλάξτε το για όλη τη διάρκεια της 
χρήσης του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
© SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (12.11.2021). 
Το παρόν Εγχειρίδιο και οι πληροφορί-
ες που περιέχονται σε αυτό προστα-
τεύονται από δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα προ-
στατεύονται.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτη-
σία των νόμιμων ιδιοκτητών τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρά τις καταβληθείσες προσπάθειες 
για να γίνει αυτό το Εγχειρίδιο ακρι-
βέστερο, ενδέχεται να προκύψουν ορι-
σμένες 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 περιέχο-
νται στο παρόν Εγχειρίδιο.
• Η μεταφορά του εξοπλισμού επιτρέπε-
ται μόνο στην πρωταρχική του συσκευ-
ασία.
• Δεν απαιτεί ειδικές προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση.
• Ανακυκλώστε σύμφωνα με τους κανό-
νες ανακύκλωσης οικιακών κι υπολογι-
στικών συσκευών.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Προστατέψτε το προϊόν από υπερβο-
λική υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμο-
κρασίες.
• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, οινό-
πνευμα ή άλλους διαλύτες για τον κα-
θαρισμό, καθώς μπορεί να βλάψουν την 
επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε για τον κα-
θαρισμό μαλακό και στεγνό πανί.
• Μην επιτρέπετε τη μηχανική επίδρα-
ση στο προϊόν.
• Μην ανοίγετε το προϊόν και μην το επι-
σκευάζετε μόνοι σας.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το ποντίκι RX-30 είναι μια συσκευή εισό-
δου που έχει σχεδιαστεί για την εισαγω-
γή πληροφοριών στον υπολογιστή, κα-
θώς και για τον έλεγχο της λειτουργίας 
του υπολογιστή.

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
• Ενσύρματο οπτικό ποντίκι — 1 τεμ.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Συμμετρικό σχήμα
• Κατάλληλο για αριστερόχειρες
• Τεχνολογία Plug&Play

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• Windows/Мас OS
• Διαθέσιμη υποδοχή USB

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συνδέστε τη συσκευή κατάδειξης στην 
ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή 
σας. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας. 
Η εγκατάσταση του ποντικιού θα πραγ-
ματοποιηθεί αυτόματα. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΟΝ 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 εξωτερι-
κή ζημιά κι οι επαφές λειτουργούν κανονικά, ξανασυνδέστε το ποντίκι 
στο PC. 
2. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Εάν καμία από τις αναφερόμενες μεθόδους δεν λύνει το πρόβλημα, παρακαλώ, απευ-
θυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για επαγγελματικές συμβου-
λές. Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.

 Τεχνική υποστήριξη στην ιστοσελίδα www.sven.ff.
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