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Importante

Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos (CEM)
1. A Philips Royal Electronics fabrica e comercializa muitos produtos de
consumo que, tal como qualquer aparelho electrónico em geral, têm a
capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos.
2. Um dos mais importantes princípios empresariais da Philips é a
implementação de todas as medidas de saúde e segurança necessárias
nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais
aplicáveis, bem como normas dos CEM aplicáveis no momento de
fabrico dos produtos.
3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar
produtos que não causem efeitos adversos na saúde.
4. A Philips confirma que se os seus produtos forem devidamente
utilizados para o fim a que se destinam são seguros de utilizar, de
acordo com as provas científicas actualmente disponíveis.
5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas
internacionais sobre CEM e segurança, permitindo à Philips incorporar
previamente melhoramentos no processo de fabrico dos seus produtos.
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados
e reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço
por cima constar de um produto, significa que esse produto
está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para
produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não
elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo
doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais

consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia
2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente
com os resíduos domésticos.Informe-se acerca dos
regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma
vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências
negativas no meio ambiente e na saúde humana.
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Requisitos do sistema

Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 e superiores
Porta USB

Descrição Geral das Funções

a Botões esquerdo e direito
b 360° TouchControl™ (com indicador de energia das pilhas por baixo)
c Sensor laser
d Comutador
• OFF: Desligado
•
: Utilizar como um rato normal
•
: Ligar o 360° TouchControl™
e Dongle nano
f Interruptor de ejecção
Estado da bateria
Ligado
Potência baixa

Estado do indicador
Ligado durante 1 segundo
Intermitência contínua

Dica: 1. Pode utilizar o deslocamento em 4 direcções no Windows XP®
ou Vista. 2. Para utilizar o deslocamento em 4 direcções no Windows®
XP, transfira o controlador do deslocamento em 4 direcções do Web
site da Philips: Inicie sessão no www.philips.com/welcome e introduza o
número do produto para procurar o controlador correspondente.
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Resolução de problemas

Certifique-se de que o dongle nano está bem encaixado na porta
USB do seu computador.
Assegure-se de que a bateria ainda tem potência.
Assegure-se de que as pilhas são inseridas com a polaridade correcta
(+/-) conforme indicado.
Certifique-se de que não está a usar o produto sobre uma superfície
em vidro.
Se o produto não responder, verifique se o está a utilizar dentro de
um alcance eficiente.
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