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Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi.
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Vă mulțumim pentru achiziționarea mouse-ului MC SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual 
și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR
© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea1.0 (V 1.0).
Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de 
autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ
În pofida tuturor eforturilor de a face prezentul Manual cât mai precis, sunt 
posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum 
este». Autorul și editorul nu duc nici o răspundere față de individ sau față de 
organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de 
acest Manual.

CONȚINUT
1. PARTICULARITĂȚI .......................................................
2. SETUL COMPLET .......................................................
3. CERINȚE DE SISTEM ...................................................
4. PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE ..............................
5. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE ...........................
6. SPECIFICAȚII ............................................................. 

MOL

Manual de utilizare

1

RX-515
Silent



MOL

2

Mouse optic cu fir

1. PARTICULARITĂȚI
• Design ergonomic
• Tehnologie optică de înaltă precizie
• Funcţionează pe aproape  orice suprafaţă
• Senzor optic de precizie înaltă
• Taste ce nu produc zgomot
• Rezonanță – 800 dpi
• Interfaţă USB
• Nu este nevoie de drivere pentru Windows XP/Vista/7/8/10

2. SETUL COMPLET
• Mouse optic cu fir — 1 buc.
• Manual de utilizare — 1 buc.
• Talon de garanție — 1 buc.

3. CERINȚE DE SISTEM
• SO Windows XP/Vista/7/8/10.
• Mufă USB liberă.

4. PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE
• Conectați mouse-ul la intrarea liberă pentru USB a PC.
• După conectarea la intrarea USB, PC va recunoaște dispozitivul în mod 
automat.



Note:
• Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot 
fi cauza plângerilor.
• Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. 
Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anun- 
țare prealabilă.

Parametri
Compatibilitate cu SO
Rezonanţă, dpi 
Numărul de taste
Interfaţă
Dimensiuni, mm
Greutate, g

Valoare
Windows XP/Vista/7/8/10
800
2 + 1 (rotiță de derulare )
USB
65 × 40 × 120
86       

5. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

6. SPECIFICAȚII

Problema

Mouse-ul nu 
funcționează.

Soluția

1. Deconectați mouse-ul de la PC și verificați dacă 
nu există defecțiuni la contactele intrărilor. În cazul 
în care nu observați nici un defect exterior, iar 
conexiunile sunt corecte, conectați încă o dată 
tastatura la PC.
2. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat 
centru de servicii.
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