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1 Önemli

Sağlıkla İlgili Uyarı
Klavye veya fare kullanırken yanlış çalışma alışkanlıkları, ellerinizde, 
bileklerinizde veya vücudun diğer yerlerinde gerilme gibi rahatsızlık 
veya ciddi hasara neden olabilir. 
Çalışırken veya oynarken, biçimsiz duruşlardan kaçınmak ve 
vücudunuzu rahat bir şekilde tutmak önemlidir. Bu yalnızca genel 
üretkenliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda MSD’yi (Kas İskelet 
Sistemi Hastalıkları) engellemeye yardımcı olur. 
Uzun süreli çalışmalar sırasında duruşunuzu değiştirmek de rahatsızlığı 
ve yorgunluğu önlemeye yardımcı olabilir.

Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik 
Alanlar (EMF)
1. Royal Philips Electronics, herhangi bir elektronik alet gibi, genel 
anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip 
tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.
2. Philips’in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için 
gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle 
uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF 
standartlarına uymaktır.
3. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler 
geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır.
4. Philips, tüm ürünlerinin kulanım amaçları doğrultusunda 
kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli 
olarak kullanılabileceklerini onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde 
etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri 
ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Eski ürününüzün atılması

 
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, 
yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. 

  
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket 
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi 
kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili 
bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, 
normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık 
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı 
üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

 
Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında 
düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller 
kullanılmaktadır.Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye 
yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel 
kurallar hakkında bilgi edinin.
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2 Sistem gereksinimleri
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.4 ve üzeri• 
USB bağlantı noktası• 
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3 Fonksiyonlara genel bakış
a Sol ve sağ tıklatma tuşları

b Kaydırma tekerleği

c LED göstergesi

d Pil bölmesi

e Lazer sensörü

f Güç düğmesi

g Yükseklik ayarı (2 seviyeli)

Pil durumu Gösterge durumu
Güç açık Bir kez yanıp sönme
Düşük güç Yanıp sönüyor
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4 Sorun Giderme
Farenin Nano Dongle’ının bilgisayarınızın USB portuna düzgün • 
şekilde takıldığından emin olun.
Pilde güç olduğundan emin olun.• 

• Piller takılırken kutupların (+/-) doğru şekilde yerleştirildiğinden 
emin olun.
Cihazı cam üzerinde kullanmadığınızdan emin olun.• 
Ürün yanıt vermiyorsa, ürünün etkili menzilde olduğundan • 
emin olun.
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(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 
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.............................................................................................. 
 (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 
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 (place,date / lieu, date)    (signature, name and function / signature, nom et fonction)
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