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Σημαντικό

Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
1. Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πουλά προϊόντα
που απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε
ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης
ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.
2. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη
όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου
τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις
και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την
ημερομηνία παραγωγής τους.
3. Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση
προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.
4. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των
προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται,
τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα
επιστημονικά στοιχεία.
5. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών
προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα
να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης
ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο
από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα,
τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε
τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν
να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα
τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών
καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει
στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.

Δήλωση Bluetooth
Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth®
αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που
ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από
τη Philips γίνεται κατόπιν αδείας.
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Απαιτήσεις συστήματος

Bluetooth® 2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
Windows® 7, XP, Vista; Mac OS® X 10.2.8 και μεταγενέστερη
έκδοση
Θύρα USB (μόνο για επαναφόρτιση)

Επισκόπηση λειτουργιών (Εικ. 1)

a Αριστερό και δεξί κουμπί
b TouchControl™ 360° (με ένδειξη μπαταρίας από κάτω)
c Αισθητήρας λέιζερ
d ΣΥΝΔΕΣΗ: Σύνδεση Bluetooth
e Διακόπτης λειτουργίας
• OFF: Απενεργοποίηση

•
•

: Χρήση ως κανονικό ποντίκι
: Ενεργοποίηση TouchControl™ 360°

f Διακόπτης εξαγωγής
g Καλώδιο USB (μόνο για επαναφόρτιση)
Κατάσταση μπαταρίας
Σύνδεση σε εξέλιξη
Φόρτιση σε εξέλιξη
(περίπου 8 ώρες)
Χαμηλή ισχύς

Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας
Αναβοσβήνει αργά
Αναβοσβήνει
Αναβοσβήνει συνεχώς

Συμβουλή: 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κύλιση 4 κατευθύνσεων σε Windows® XP ή Vista. 2. Για να χρησιμοποιήσετε κύλιση 4
κατευθύνσεων σε Windows® XP, πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης κύλισης 4 κατευθύνσεων από την ιστοσελίδα
της Philips: Συνδεθείτε στη διεύθυνση www.philips.com/welcome
και πληκτρολογήστε τον αριθμό προϊόντος για να αναζητήσετε το
αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης.
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Σύνδεση Bluetooth

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία διαθέτει ισχύ.
Σύνδεση σε PC:
1 Ενεργοποιήστε το ποντίκι (Εικ. 2) και πατήστε το κουμπί
ΣΥΝΔΕΣΗ.
2 Σε notebook, κάντε κλικ στον Πίνακα ελέγχου > Συσκευές
Bluetooth > Προσθήκη... .
3 Στην επιλογή Οδηγός προσθήκης συσκευής Bluetooth,
ενεργοποιήστε το Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένη και έτοιμη
και κάντε κλικ στο Επόμενο.
4 Επιλέξτε Philips Bluetooth Mouse και κάντε κλικ στο Επόμενο.
5 Επιλέξτε Χωρίς χρήση κλειδιού πρόσβασης και κάντε κλικ στο
Επόμενο > Τέλος.
6 Στο Συσκευές Bluetooth κάντε κλικ στο OK.
»»Το ποντίκι είναι τώρα συνδεδεμένο στο notebook και έτοιμο
για χρήση (Εικ. 3).

Σύνδεση σε Mac:
1 Ενεργοποιήστε το ποντίκι (Εικ. 2) και πατήστε το κουμπί
ΣΥΝΔΕΣΗ.
2 Σε notebook, κάντε κλικ στο System Preferemces (Προτιμήσεις
συστήματος) > Bluetooth > +.
3 Στην επιλογή Bluetooth Setup Assistant (Βοηθός ρύθμισης
Bluetooth), κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια).
4 Επιλέξτε Mouse (Ποντίκι) και κάντε κλικ στο Continue
(Συνέχεια).
5 Όταν η συσκευή εντοπιστεί, κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια) >
Quit (Έξοδος).
»»Το ποντίκι είναι τώρα συνδεδεμένο στο notebook και έτοιμο
για χρήση (Εικ. 3).
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν χρησιμοποιείτε κλειδί Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί
έχει εγκατασταθεί σωστά. Μετά από την επιτυχή εγκατάσταση
του κλειδιού Bluetooth, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για
να επαναλάβετε τη σύζευξη του ποντικιού.
Για επαναφόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή USB του ποντικιού
σας είναι σωστά συνδεδεμένη σε μια θύρα USB του notebook
(Εικ. 4).
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