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1 Belangrijk
Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden (“EMF”)
1. Koninklijke Philips Electronics maakt en verkoopt vele 
consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten 
elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.
2. Een van de belangrijkste principes van Philips is ervoor te zorgen dat 
al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake 
gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten 
ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik 
dat onze producten worden vervaardigd.
3. Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en 
op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
4. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe 
bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste 
wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van 
deze handleiding veilig zijn om te gebruiken.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale 
EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op 
toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige 
materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw 
gebruikt kunnen worden. 
Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op 
wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-
richtlijn 2002/96/EG.
Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden 
inzameling van elektrische en elektronische producten.
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten 
niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Als u 



oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen 
voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese 
richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval 
mogen worden weggegooid.Win informatie in over de lokale 
wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. 
Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, 
voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
2 Systeemvereisten

Windows•	 ® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 en hoger
USB-poort•	

3 Functieoverzicht
a Knoppen voor links- en rechtsklikken
b 360° TouchControl™ (met batterijindicator aan de onderkant)
c Lasersensor
d Modusselectieschakelaar 

•	OFF: uitschakelen
•	 : als normale muis gebruiken
•	 : 360° TouchControl™ inschakelen

e Nano-dongle
f Uitwerpknop

Batterijstatus Status indicator
Ingeschahakeld 1 seconde ingeschakeld
Batterij bijna leeg Continu knipperend

Tip: 1. U kunt de functie voor het scrollen in 4 richtingen gebruiken 
in Windows XP® en Vista. 2. Om de functie voor het scrollen in 
4 richtingen te kunnen gebruiken in Windows® XP dient u het 
desbetreffende stuurprogramma te downloaden vanaf de Philips-
website: meld u aan bij www.philips.com/welcome en geef het 
productnummer op om het bijbehorende stuurprogramma te zoeken.



4 Problemen oplossen
Zorg ervoor dat de Nano-dongle van uw muis goed in de USB-•	
poort van uw computer is gestoken.
Zorg ervoor dat de batterij voldoende opgeladen is.•	

•	 Zorg ervoor dat u de batterijen met de juiste polariteit (+/-) plaatst, 
zoals aangegeven.
Gebruik het product niet op glas.•	
Als het product niet reageert, controleer dan of u het binnen het •	
effectieve bereik gebruikt.
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