Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

FI

Käyttöopas

Netbook mouse
SPM6800
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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

FI
1

Tärkeää

Terveysvaroitus
Vääränlaiset näppäimistön ja hiiren käyttötottumukset voivat
aiheuttaa kipuja tai vakavia vahinkoja, kuten rasittaa käsiä, ranteita tai
muita kehon osia.
Työskennellessä ja pelatessa on tärkeää välttää hankalia asentoja ja
pitää mukava asento. Yleisen tuottavuuden paranemisen lisäksi tämä
voi estää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia.
Asennon vaihtaminen pitkään työskennellessä voi myös ehkäistä
kipuja ja väsymystä.

Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettikentät (EMF)
1. Royal Philips Electronics valmistaa ja myy kuluttajille monia
tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia
signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.
2. Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden
turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä
vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia
EMF-standardeja.
3. Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan
tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle.
4. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein
asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten
tutkimustulosten perusteella turvallista.
5. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja
turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy
ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja
tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten
mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen
mukana.Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen
liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.
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Järjestelmävaatimukset
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 tai uudempi
USB-portti

Toiminnot
Vasen ja oikea painike
Vierityspyörä
Latauksen ilmaisin
Nanosovitin
Optinen tunnistin
Virtakytkin
Paristolokero

Virtatila

Ilmaisintila

Virta kytketty

Välähtää kerran

Virta vähissä

Vilkkuu
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Vianmääritys
Varmista, että hiiren nanosovitin on kunnolla kiinni tietokoneen
USB-portissa.
Varmista, että akussa on virtaa.
Herätä hiiri lepotilasta painamalla oikeaa tai vasenta painiketta.
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