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1 Viktigt!

Hälsovarning
Olämpliga arbetsvanor i samband med användning av tangentbord 
eller mus kan resultera i obehag eller allvarliga skador, till exempel 
förslitningar i händer, handleder och andra kroppsdelar. 
Oavsett om du jobbar eller spelar är det viktigt att undvika obekväma 
ställningar och att du hittar en bekväm position. Det förbättrar inte 
bara din produktivitet utan kan också göra att du undviker muskel- 
och skelettbesvär. 
Att ändra ställning under långvariga uppgifter kan även minska risken 
för trötthet och obehag.

Elektriska, magnetiska och 
elektromagnetiska fält (EMF)
1. Royal Philips Electronics tillverkar och säljer många 
konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska 
apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska 
signaler.
2. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga 
hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla 
tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är 
tillämpliga när produkten tillverkas.
3. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter 
som inte orsakar hälsorisker.
4. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i 
avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.
5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och 
säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare 
utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Kassering av din gamla produkt

  
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och 
komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. 

 
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på 
produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska 
direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska 
och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i 
det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter 
på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på 
miljö och hälsa.

  
Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 
2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.Ta reda 
på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier 
eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan 
på miljö och hälsa.
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2 Systemkrav
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.4 och senare•	
USB-port•	
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3 Funktionsöversikt
a Knappar för vänster- och högerklickning

b Rullhjul

c Indikatorlampa

d Batterifack

e Lasersensor

f Strömbrytare

g Höjdjustering (2 nivåer)

Batteristatus Indikatorstatus
Ström på Blinka en gång
Låg effekt blinkande
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4 Felsökning
Kontrollera att musens nanodongel är korrekt isatt i datorns •	
USB-port.
Kontrollera	att	det	finns	ström	i	batteriet.•	

•	 Kontrollera att batterierna är isatta med polerna (+/-) åt rätt 
håll enligt markeringen.
Se till att inte använda produkten på glas.•	
Om produkten inte svarar ser du till att använda den inom den •	
effektiva räckvidden.



Philips Consumer Lifestyle 

Philips Consumer Lifestyle        AMB 544-9056 

AQ95-56F-1292KR       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       
....................................................................... ....... .................................. ..................

SPM6910/10, SPM6910X/10 
SPM6910/28, SPM6910X/28, 
SPM6910D

(brand name, nom de la marque)     (Type version or model, référence ou modèle) 

Wireless Netbook Mouse & Nano Dongle 
.............................................................................................. 
 (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 60950:2006+A11:2009 
EN 60825-1:2007;  
EN 62311:2008 
EN 301489-1 V1.8.1:2008;  
EN 301489-3 V1.4.2:2002 
EN 300440-1 V1.5.1:2009;  
EN 300440-2 V1.3.1:2008 

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

1999/5/EC (R&TTE Directive) 

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) 

The Notified Body erformed ........ ...........  .......................................................   pTUV Rheinland LGA Products GmbH/ CE0197 ............................Statement of Opinion 

(L’Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro)           (a effectué) (description of intervention /  
description de l’intervention)   

And issued the certificate, . ...........  .....................................................RT 60033256 0001 / RT 60033258 0001 

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:  
(Remarques:) 

...........................................................   ...............................................................................
Drachten, The Netherlands, 02.09.2010  A.Speelman, CL Compliance Manager 

............. 
 (place,date / lieu, date)    (signature, name and function / signature, nom et fonction)
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