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1 Önemli
Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (EMF)
1. Philips Royal Electronics, herhangi bir elektronik alet gibi, genel 
anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip 
tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.
2. Philips’in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli 
tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde 
olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına 
uymaktır.
3. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler 
geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır.
4. Philips, tüm ürünlerinin kulanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları 
durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak 
kullanılabileceklerini onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde 
etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri 
ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden 
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan 
tasarlanmış ve üretilmiştir. 
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket 
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa 
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili 
bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, 
normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık 
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı 
üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında 
düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken 
piller kullanılmaktadır.Atık işleminin düzgün biçimde 
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki 
oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin 
ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.
2 Sistem gereksinimleri

Windows• ® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 ve üzeri
USB bağlantı noktası• 

3 Fonksiyonlara genel bakış
a Sol ve sağ tıklatma tuşları
b 360° TouchControl™ (pil göstergesi alt kısımdadır)
c Lazer sensörü
d Mod anahtarı 

• OFF: Güç kapatma
• : Normal bir fare gibi kullanın
• : 360° TouchControl™ özelliğini açın

e Nano Dongle
f Çıkart düğmesi

Pil durumu Gösterge durumu
Güç açık 1 saniye süreyle açık
Düşük güç Sürekli yanıp sönme

İpucu: 1. 4 yönlü gezinme özelliğini Windows XP® veya Vista’da 
kullanabilirsiniz. 2. 4 yönlü gezinme özelliğini Windows® XP’de kullanmak 
için, lütfen 4 yönlü gezinme sürücüsünü Philips Internet sitesinden 
yükleyin: www.philips.com/welcome adresinde oturum açın ve ilgili 
sürücüyü aramak için ürün numarasını yazın.



4 Sorun Giderme
Farenin Nano Dongle’ının bilgisayarınızın USB portuna düzgün şekilde • 
takıldığından emin olun.
Pilde güç olduğundan emin olun.• 

• Piller takılırken kutupların (+/-) doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Cihazı cam üzerinde kullanmadığınızdan emin olun.• 
Ürün yanıt vermiyorsa, ürünün etkili menzilde olduğundan emin olun.• 
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