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Поновити відкриту веб-сторінку

My Computer
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Запуск програми програвання медіаплеєра

Stop

Зупинити завантаження поточної веб-сторінки
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Повернення на попередню сторінку
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Перейти на наступну сторінку
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Вимикання/вмикання калькулятора

Інструкція користувача
ІГРОВА МУЛЬТИМЕДІЙНА
КЛАВІАТУРА
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© 2002, Sven Corporation. Ця інструкція та інформація, що міститься в ній, захищені авторським правом. Всі права застережені. Всі торгові марки є власністю їх законних власників.

Шановний покупець!
Прийміть наші вітання з придбанням ігровой мультимедійної клавіатури компанії
SVEN. Її особливість полягає в сучасній технології, що дає змогу працювати зручніше,
комфортніше і продуктивніше порівняно з іншими аналогічними пристроями.
З моменту свого заснування в 1991 році компанія SVEN розробляє і виготовляє високоякісну електронну апаратуру. Широкий асортимент продукції, строга політика якості і
зважена цінова політика дали змогу компанії SVEN посісти провідне місце на східноєвропейському ринку побутової і комп'ютерної електроніки, що підтверджується незмінно
зростаючою з року в рік кількістю власників апаратури з маркою SVEN.
Фахівцями компанії постійно ведуться розробки апаратури найвищої якості, що на декілька кроків випереджає побажання найвимогливішого споживача.
Сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення при експлуатації нашої продукції!

Підключення
1. Підключіть клавіатуру до вільного порту USB. Клавіатура готова до використання.
2. Для зручності використання клавіатури в іграх, ви можете змінити колір клавіш (див. на малюнку нижче два блоки клавіш) на один з трьох – червоний
(заводський), чорний або зелений. Для цього необхідно:
а. Помістити скобу на верхню клавішу і злегка натиснути на неї до характерного клацання. Застосування зусилля недопустиме!
б. Потягнути за скобу і вийняти клавішу.
в. Встановити аналогічну клавішу потрібного вам кольору, злегка притиснувши її до характерного клацання.

Особливості
Тонкий дизайн, економічне рішення
Розкладка клавіатури – Укр/Рос/Еng
Сумісність з ОС – Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7
Високоякісна мембрана
Інтерфейс – USB
Напрацювання на відмову – понад 10000000 натискань
18 гарячих клавіш для Мультимедіа та Інтернету
Бічне розташування додаткових гарячих клавіш
16 додаткових змінних кольорових клавіш для ігор
Змінні ігрові клавіші – зелені і чорні (у комплекті)
Зручна скоба для швидкої зміни ігрових клавіш
Зручна підставка для кистей рук
Розміри (Ш х В х Г) – 480 х 198 х 20 мм
Вага – 840 г

Склад комплекту
1. Клавіатура ........................................................................... 1 шт.
2. Змінні ігрові клавіші зелені ................................................. 8 шт.
3. Змінні ігрові клавіші чорні .................................................. 8 шт.
4. Скоба для зміни клавіш ..................................................... 2 шт.
5. Інструкція користувача ...................................................... 1 шт.
6. Гарантійний талон ............................................................. 1 шт.

Вимоги безпеки і застереження

1

2

1. Перший блок клавіш для заміни – літери A, W, S, D.
2. Другий блок клавіш для заміни – значки ←, ↑, ↓, →.

1. Перед встановленням і підключенням пристрою обов’язково ознайомтеся з цією інструкцією.
2. Не розкривайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. Ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру.
Перелік сервісних центрів дивіться на сайті www.sven.ua
3. Дотримуйтесь порядку підключення клавіатури.
4. Не кидайте клавіатуру, не застосовуйте надусиль під час заміни клавіш. Такі
пошкодження не є гарантійними випадками.

