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Приглушення/вмикання звуку MUTE

Збільшити гучність

Зменшити гучність

Вимикання комп'ютера або перехід
у сплячий режим

Призначення гарячих клавіш

Відкрити «Вибране» My Favorites

Відкрити домашню інтернет-сторінку

Перехід на сторінку пошуку

Запуск поштової програми 

Відкрити «Мій комп'ютер»

Вимикання/вмикання калькулятора

Запустити/призупинити програвання трека

Примітки

•  Не поміщайте приймач в закритий металевий простір (ящик столу, коробка, сейф).
Металевий екран не пропускає радіосигналів.

•  Відстань до приймача не повинна перевищувати 1-1,5 м.
• Так само не бажано розташовувати приймач ближче 50 см до монітора, а також за

монітором.
•  Якщо  батарея розряджена, з'являються «провали» в роботі маніпулятора або 

клавіатури. У такому разі необхідно зарядити або замінити батареї.
•  При тривалій паузі в роботі клавіатура і маніпулятор переходять в «сплячий режим». 

Для переходу в робочий режим досить натиснути будь-яку клавішу.

© 2002, Sven Corporation. Ця інструкція та інформація, що міститься в ній, захищені ав-
торським правом. Всі права застережені. Всі торгові марки є власністю їх законних влас-
ників.
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Інструкція користувача



Підключення
1.  Підключіть приймач до вільного порту USB. Встановіть його на відстані 1-1,5 мет-

ра від місця розташування комплекту.
2. Відкрийте на нижній стороні маніпулятора (миші) батарейний відсік і встановіть 

акумулятори типу AAA.
3. Встановіть акумулятори типу AA у батарейний відсік клавіатури, розташований на 

її нижній стороні.
4. Натисніть на приймачі кнопку «connect»; часте миготіння зеленого світлодіода відо-

бражає вхід у режим з'єднання.
5. Упродовж десяти секунд натисніть кнопку «connect» на клавіатурі і маніпуляторі     

(миші). Після закінчення 10 секунд світлодіод перестане мигати.
6. Перевірте роботу маніпулятора і клавіатури. У випадку, якщо пристрої не встигли 

провести з'єднання, необхідно повторити пункти 4-5.
При установці батарейок дотримуйтесь полярності. Недотримання полярності
призводить до виходу пристрою з ладу, що не підлягає гарантійному ремонту.!

Заряджання і заміна батарейок

Для зарядки акумуляторів AAA необхідно помістити маніпулятор у зарядний при-
стрій. При правильній установці загоряється червоний світлодіод, що відображає про-
цес заряджання. Після закінчення повної зарядки світлодіод гасне.

Перед першим використанням комплекту необхідно провести повний цикл заря-
джання батарейок протягом 6–8 годин. Це продовжить термін їх служби.!

Mиша

Якщо при використанні клавіатури починає миготіти крайній правий зелений світ-
лодіод, це означає що батарейки розряджені. В цьому випадку необхідно відкрити ба-
тарейний відсік і замінити старі батарейки AA новими.

Необхідно завжди встановлювати однакові батарейки, оскільки установка бата-
рейок різних типів або різного ступеня разрядження може призвести до виходу
і витікання однієї з батарейок, внаслідок чого можна пошкодити клавіатуру.
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Використання кнопки
При натисканні кнопки   (Mode) додаткова цифрова клавіатура перемикається в 

режим мультимедійних клавіш. Повторне натиснення цієї кнопки повертає додаткову 
клавіатуру в звичайний режим.
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M

Натисни кнопку    (Mode), щоб
перейти в режим мультиме-

дійних клавіш 
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дійних клавіш 
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Кнопка Сonnect клавіатури

Зелений індикатор

USB Зарядний пристрій

Шановний покупець!
Прийміть наші вітання з придбанням виробу компанії SVEN. Його особливість по-

лягає в сучасній технології, що дає змогу працювати зручніше, комфортніше і продук-
тивніше порівняно з іншими аналогічними пристроями.

З моменту свого заснування в 1991 році компанія SVEN розробляє і випускає висо-
коякісне електронне устаткування. Широкий асортимент продукції, строга політика якості 
і зважена цінова політика дали змогу компанії SVEN посісти провідне місце на східно-
європейському 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 де-
кілька кроків випереджає побажання найвимогливішого споживача.

Сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення при експлуатації нашої продукції!


