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Důležité informace

Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (EMP)
1. Společnost Philips Royal Electronics vyrábí a prodává mnoho výrobků
určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický
přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické
signály.
2. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u
našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření,
splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet
všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.
3. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez
nepříznivých vlivů na lidské zdraví.
4. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně
zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu
vědeckého poznání jejich použití bezpečné.
5. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů
EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj
ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu
a součástí, které je možné recyklovat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU
2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky
spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace
starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/
EC, které nelze odkládat do běžného komunálního
odpadu.Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií,
neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům
na životní prostředí a lidské zdraví.
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Požadavky na systém

Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 a novější
Port rozhraní USB

Přehled funkcí

a Tlačítka pro kliknutí levým a pravým tlačítkem
b 360° TouchControl™ (pod ním se nachází indikátor baterie)
c Senzor laseru
d Přepínač režimu
• OFF: Vypnout
•
: Použít jako běžnou myš
•
: Přepnout do režimu 360° TouchControl™
e Miniaturní hardwarový klíč
f Tlačítko pro vysunutí
Stav baterie
Zapnutí
Vybitá baterie

Indikátor stavu
Zapnout na 1 sekundu
Trvalé blikání

Tip: 1. U operačního systému Windows XP® nebo Vista lze používat
4směrné posouvání. 2. Chcete-li u operačního systému Windows® XP
používat 4směrné posouvání stáhněte si z webové stránky společnosti
Philips ovladač 4směrného posouvání: přihlaste se ke stránce www.
philips.com/welcome a napsáním čísla výrobku najděte příslušný ovladač.
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Řešení problémů

Ujistěte se, že je miniaturní hardwarový klíč myši řádně připojen
k portu rozhraní USB počítače.
Ujistěte se, že baterie není vybitá.
Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou (+/-) podle
označení.
Ujistěte se, že výrobek nepoužíváte na skle.
Jestliže výrobek nereaguje, ujistěte se, že jej používáte v oblasti
účinného dosahu.
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