Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

EL

Εγχειρίδιο χρήσης

Netbook mouse
SPM6800

Philips Consumer Lifestyle
AQ95-56F-1240KR

2010

........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)

...........................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS
.......................................................................

SPM6800/10
...........................................................

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Wireless Notebook Mouse
..............................................................................................
(product description, description du produit)

_

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 301 440-1 V1.5.1:2009
EN 301 440-2 V1.2.1:2008
EN 301 489-1 V1.8.1:2008
EN 301 489-3 V1.4.1:2008
EN 55022:2006+A1:2007
EN 62311:2008

_

Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive)

(Directive R&TTE 1999/5/CE)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

TUV Rheinland Product Safety GmbH / CE0197

The Notified Body .......................................................
(L’Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

Statement of Opinion

performed ...............................................

(a effectué)

RT 60028588 0001

(description of intervention /
description de l’intervention)

And issued the certificate, .................................................................
(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:
(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, 04.02.2010
...........................................................
(place,date / lieu, date)

Philips Consumer Lifystyle

A.Speelman, Compliance Manager
............................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)

AMB 544-9056

1
a

b
c

g
f

e

d

2

EL
1

Σημαντικό

Προειδοποίηση για την υγεία
Ακατάλληλες συνήθειες εργασίας κατά τη χρήση πληκτρολογίου
ή ποντικιού ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία ή σοβαρό
τραυματισμό, όπως καταπόνηση των χεριών, των καρπών ή
άλλων σημείων του σώματός σας.
Είτε εργάζεστε είτε παίζετε, είναι σημαντικό να αποφεύγετε
τις άβολες στάσεις του σώματος και να τοποθετείτε το σώμα
σας έτσι ώστε να είστε άνετα. Με αυτό τον τρόπο, βελτιώνετε
τη συνολική σας απόδοση και αποφεύγετε την πρόκληση
μυοσκελετικών διαταραχών.
Μπορείτε επίσης να αποφύγετε τη δυσφορία και την κόπωση
εάν αλλάζετε τη στάση του σώματός σας κατά τη διάρκεια
χρονοβόρων εργασιών.

Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά
πεδία (EMF)
1. Η Royal Philips Electronics κατασκευάζει κα πουλάει πολλά
προϊόντα που απευθύνονται στους καταναλωτές, τα οποία,
όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, εκπέμπουν και λαμβάνουν
ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
2. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips
είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας
και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις
απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν
εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία
παραγωγής τους.
3. Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και
πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις
στην υγεία.

4. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός
των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία
προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με
τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.
5. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των
διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips
τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον
τομέα της τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα
στα προϊόντα της.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε
τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει
στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού
σας.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη
χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης
των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
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Απαιτήσεις συστήματος
Windows® 7, Vista, XP, Mac OS® X 10.2.8 και μεταγενέστερη
έκδοση
Θύρα USB

Επισκόπηση λειτουργιών
Αριστερό και δεξί κουμπί
Ροδάκι κύλισης
Ένδειξη μπαταρίας
Κλειδί υλικού Nano
Οπτικός αισθητήρας
Διακόπτης λειτουργίας
Θήκη μπαταριών

Κατάσταση μπαταρίας

Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας

Ενεργοποίηση

Αναβοσβήνει μία φορά

Χαμηλή ισχύς

Αναβοσβήνει
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί υλικού Nano του ποντικιού σας
είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία διαθέτει ισχύ.
Όταν το ποντίκι είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το
δεξί/αριστερό κουμπί για να το επεναφέρετε.
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