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Fontos!

Elektromos, mágneses és elektromágneses mezők (EMF)
1. A Philips Royal Electronics számos olyan terméket gyárt és kínál
eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában,
elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.
2. A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges
egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártásában,
hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a
termékek gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.
3. A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására
kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk.
4. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat
mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.
5. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági
szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a
szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok
beépítését termékeibe.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum
azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai
irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek
szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a
kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági
hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai
irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási
hulladékként.Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív
gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés
hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos
negatív következmények megelőzéséhez.
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Rendszerkövetelmények

Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 vagy újabb
USB-port

A funkciók áttekintése

a Bal és jobb gombok
b 360°-os TouchControl™ (alatta található akkumulátor-jelzővel)
c Lézeres érzékelő
d Mód kapcsoló
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OFF: Kikapcsolás
: Hagyományos egérként használható
: Kapcsoló a 360°-os TouchControl™ vezérlőn

e Nano Dongle
f Kiadó kapcsoló
Akkumulátor állapota
Bekapcsolt állapot
Alacsony feszültség

Jelzőfény állapota
1 másodperces jelzés
Folyamatos villogás

Tanács: 1. 4 utas görgetés is használható Windows XP® vagy Vista
operációs rendszeren. 2. 4 utas görgetés használatához Windows®
XP rendszeren töltse le a 4 utas görgetés illesztőprogramját a Philips
weboldaláról: lépjen a www.philips.com/welcome weboldalra. A
termékszámot megadva megtalálhatja a megfelelő illesztőprogramot.
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Hibakeresés

Ellenőrizze az egér Nano Dongle része és a számítógép USB-portja
megfelelő módon csatlakozik-e egymáshoz.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően fel van-e töltve.
Ellenőrizze, hogy az elemeket a megfelelő polaritással vannak-e
behelyezve (+/-) az ábrán látható módon.
Ügyeljen arra, hogy ne használja a készüléket üvegfelületen.
Ha a készülék nem válaszol, győződjön meg róla, hogy a készüléket a
megfelelő tartományon belül használja.
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