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1 Pomembno
Električna, magnetna in elektromagnetna polja (EMF)
1. Philips Royal Electronics izdeluje in prodaja veliko potrošniških 
izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in 
sprejemajo elektromagnetne signale.
2. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke ob upoštevanju vseh 
zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v 
času izdelave izdelka.
3. Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju.
4. Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive 
znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na 
predviden način.
5. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov 
za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča 
nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in 
sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova. 

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in 
sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova. 
Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je 
izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.
Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno 
zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne smete 
odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev 
starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za 
okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 
2006/66/ES in jih ne smete odvreči skupaj z ostalimi 
gospodinjskimi odpadki.Seznanite se z lokalnimi predpisi 
glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna 
odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice 
za okolje in zdravje ljudi.
2 Sistemske zahteve

Windows• ® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 in novejše različice
Vrata USB• 

3 Pregled funkcij
a Levi in desni gumb
b 360-stopinjski upravljalnik TouchControl™ (z indikatorjem baterije)
c Laserski senzor
d Stikalo za izbiro načina 

• OFF: Izklop napajanja
• : Uporaba v načinu običajne miške
• : Vklop 360-stopinjskega upravljalnika TouchControl™

e Priključek USB (“nano dongle”)
f Stikalo za izmet

Stanje baterije Stanje indikatorja
Vklop Sveti 1 sekundo
Nizka raven energije Neprekinjeno utripanje

Nasvet: 1. Štirismerno pomikanje lahko uporabljate v sistemu Windows 
XP® ali Vista. 2. Če želite štirismerno pomikanje uporabljati v sistemu 
Windows® XP, prenesite gonilnik za štirismerno pomikanje s spletnega 
mesta Philips. Prijavite se v spletno mesto www.philips.com/welcome, 
vnesite številko izdelka in poiščite ustrezni gonilnik.



4 Odpravljanje težav
Poskrbite, da je priključek USB (“nano dongle”) miške pravilno • 
priključen v vrata USB v računalniku.
Poskrbite, da je baterija napolnjena.• 

• Poskrbite, da so baterije vstavljene s pravilno polariteto (+/-), kot je 
prikazano.
Izdelka ne uporabljajte na steklu.• 
Če se izdelek ne odziva, preverite, ali ga uporabljate znotraj • 
učinkovitega dosega.
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