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Philips Consumer Lifestyle 

Philips Consumer Lifystyle        AMB 544-9056 

AQ95-56F-1240KR       2010 
........................................................    ........................................................................... 
(Report No. / Numéro du Rapport) (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours 

de laquelle le marquage CE a été apposé) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE) 

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Name / Nom de l’entreprise) 

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 
(address / adresse) 

Declare under our responsibility that the electrical product(s): 
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s)  produit(s) électrique(s):) 

                                                  
......................................

                 SPM6800/10 
..................... ................................... ..................... ...............

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)     (Type version or model, référence ou modèle) 

Wireless Notebook Mouse 
.............................................................................................. 
 (product description, description du produit) 

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) 

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) 

EN 60950-1:2006+A11:2009 
EN 301 440-1 V1.5.1:2009 
EN 301 440-2 V1.2.1:2008 
EN 301 489-1 V1.8.1:2008 
EN 301 489-3 V1.4.1:2008 
EN 55022:2006+A1:2007 
EN 62311:2008 

Following the provisions of : 
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE) 

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC 
Permanent Documents 
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) 

The Notified Body  performed ..................  .......................................................     
TUV Rheinland Product Safety GmbH / CE0197

.............................
 Statement of Opinion 

(L’Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro)           (a effectué) (description of intervention /  

description de l’intervention)   

And issued the certificate, ...... .................................  ..........................
RT 60028588 0001 

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:  
(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, 04.02.2010 A.Speelman, Compliance Manager 

...................................... .................................................................................................................   
 (place,date / lieu, date)    (signature, name and function / signature, nom et fonction)
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1 Dôležité
Varovanie týkajúce sa ochrany zdravia
Nesprávne pracovné návyky pri používaní klávesnice alebo 
myšky môžu viesť k ťažkostiam alebo vážnemu poraneniu, ako 
je napríklad napätie vo vašich rukách, zápästiach alebo iných 
častiach vášho tela.
Či už pracujete alebo sa hráte, je dôležité vyhýbať sa nevhodnému 
a nepohodlnému držaniu vášho tela. Toto nielen že môže vylepšiť 
vašu celkovú produktivitu, môže to pomôcť predchádzať MSD 
(Muskuloskeletálnym poruchám).
Zmena držania vášho tela v priebehu dlhých pracovných úloh 
môže taktiež pomôcť pri zabránení vzniku bolestí a únavy.

Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia 
(„EMF“)
1. Spoločnosť Royal Philips Electronics vyrába a predáva mnoho 

výrobkov zameraných na spotrebiteľov, ktoré ako väčšina 
elektronických zariadení, majú vo všeobecnosti schopnosť 
vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.

2. Jeden zo základných obchodných princípov spoločnosti Philips 
je vykonať všetky nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné 
opatrenia pre naše výrobky, na splnenie všetkých platných 
požiadaviek a EMF štandardov platných v čase výroby.

3. Spoločnosť Philips zaviazaná vyvíjať, vyrábať a predávať 
výrobky, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé vplyvy na 
ľudské zdravie.

4. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sú jej výrobky používané 
správne na ich stanovený účel, ich používanie je bezpečné v 
súlade so súčasnými vedeckými dôkazmi.

5. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu vo vývoji 
medzinárodných EMF a bezpečnostných štandardov, čo 
umožňuje spoločnosti Philips predvídanie ďalších vývojov s 
štandardizácii a skorej integrácie svojich výrobkov.



Likvidácia starého zariadenia
Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných 
materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a 
opätovne použiť.
Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého 
odpadkového koša na kolieskach, znamená to že výrobok je 
krytý Európskou smernicou 2002/96/EC.
Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu 
elektrických a elektronických produktov.
Konajte prosím v súlade s vašimi miestnymi smernicami a 
nelikvidujte vaše staré zariadenia s bežným domovým odpadom.
Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže zabrániť možnému 
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.
Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené Európskou 
smernicou 2006/66/EC, ktoré nemôžu byť likvidované s 
bežným domovým odpadom. Informujte sa prosím o miestnom 
systéme separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií 
pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné 
prostredie a ľudské zdravie.

2 Systémové požiadavky
• Windows® 7, XP, Vista; Mac OS® X 10.2.8 a novšia verzia
• USB port

3 Funkčný prehľad
  Ľavé a pravé tlačidlo
  Rolovacie koliesko
  Indikátor batérie
  Nano Dongle
  Optický senzor
  Prepínač napájania
  Batériový priestor



Stav batérie Stav indikátora
Zapnutie Jedno bliknutie

Nedostatok energie Blikanie

4 Odstránenie možných problémov

•  Uistite sa, či je Nano Dongle vašej myšky správne pripojený k 
USB portu na vašom počítači.

•  Uistite sa, či sú batérie dostatočne nabité.
•  Keď je myška v režime „spánku“, stlačte pravé/ľavé tlačidlo na 

jej zobudenie.
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