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1 Viktigt!
Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska  
fält (EMF)
1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många 
konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska 
apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska 
signaler.
2. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- 
och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga 
rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga 
när produkten tillverkas.
3. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter 
som inte orsakar hälsorisker.
4. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i 
avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.
5. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och 
säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare 
utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och 
komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. 

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg 
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av 
det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för 
elektriska och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla 
produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera 
dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska 
eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-
direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga 
hushållssopor.Ta reda på vilka lokala regler som gäller för 
separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar 
till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Bluetooth-deklaration
Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade 
varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av 
Philips med licens. 
2 Systemkrav
•	 Bluetooth® 2.0 eller senare

Windows•	 ® 7, XP, Vista; Mac OS® X 10.2.8 eller senare 
USB-port (endast för laddning)•	

3 Funktionsöversikt (bild 1)
a Knappar för vänster- och högerklickning
b 360° TouchControl™ (med batteriindikator undertill)
c Lasersensor
d ANSLUTA: anslut Bluetooth
e Lägesväxlare 
•	OFF: ström av 
•	 : använd som vanlig mus
•	 : slå på 360° TouchControl™
f Utmatningsknapp
g USB-kabel (endast för laddning)

Batteristatus Indikatorstatus
Ansluter Blinkar långsamt
Laddar (cirka 8 timmar) Blinkar 
Låg effekt Blinkar konstant



Tips: 1. Du kan använda bläddring i fyra riktningar i Windows® XP eller 
Vista. 2. Om du vill använda bläddring i fyra riktningar i Windows® XP 
hämtar du drivrutinen för bläddring i fyra riktningar på Philips webbplats: 
Logga in på www.philips.com/welcome och ange produktnumret för att 
söka efter aktuell drivrutin.
4 Bluetooth-anslutning
Obs! Kontrollera att det finns ström i batteriet.
Ansluta till dator:

Slå på musen (bild 2) och tryck sedan på knappen 1 ANSLUTA.
På den bärbara datorn trycker du på 2 Kontrollpanelen > Bluetooth-
enheter > Lägg till... .
Under 3 Guiden Lägg till Bluetooth-enhet väljer du Enheten har 
förberetts och kan nu upptäckas och klickar sedan på Nästa.
Välj 4 Philips Bluetooth Mouse (Philips Bluetooth-mus) och klicka på 
Nästa.
Välj 5 Använd inte någon nyckel och klicka sedan på Nästa > Slutför.
Under 6 Bluetooth-enheter klickar du på OK.

Musen är ansluten till den bärbara datorn och är klar att använda  »
(bild 3).

Ansluta till Mac:
Slå på musen (bild 2) och tryck på knappen 1 ANSLUTA.
På den bärbara datorn trycker du på 2 Systeminställningar > 
Bluetooth > +.
Under Bluetooth Inställningsassistent klickar du på 3 Fortsätt.
Välj 4 Mus och klicka sedan på Fortsätt.
När enheten har hittats klickar du på 5 Fortsätt > Avsluta.

Musen är ansluten till den bärbara datorn och är klar att använda  »
(bild 3).

5 Felsökning
Om du använder en •	 Bluetooth-dongel kontrollerar du att den är 
korrekt installerad. När Bluetooth-dongeln är installerad följer du 
stegen ovan och parar ihop musen på nytt.
När du ska ladda musen kontrollerar du att USB-kontakten är •	
korrekt isatt i den bärbara datorns USB-port (bild 4).
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