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1 Fontos!

Biztonsági figyelmeztetés
A billentyűzet vagy az egér használata során a helytelen munkavégzési 
szokások kényelmetlenségérzetet vagy komoly egészségkárosodást, pl. 
a kéz, a csukló vagy egyéb testrészek megerőltetését és deformációját 
okozhatják. 
Munka vagy játék közben a helyes és kényelmes testtartás egyaránt 
fontos. Helyes testtartással nemcsak az általános teljesítményt növelheti, 
hanem elkerülheti a különböző végtagi zavarokat (ún. MSD-ket) is. 
A hosszú ideig tartó munkavégzés is kevésbé lesz kényelmetlen és 
fárasztó, ha testtartást vált.

Elektromos, mágneses és elektromágneses 
mezők (EMF)
1. A Royal Philips Electronics számos olyan terméket gyárt és kínál 
eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, 
elektromágneses jelek kibocsátására és vételére alkalmasak.
2. A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges 
egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártásában, 
hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a 
termékek gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.
3. A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására 
kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk.
4. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat 
mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.
5. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági 
szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a 
szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok 
beépítését termékeibe.

Az elhasznált termék hulladékkezelése

 
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával 
készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. 

 
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, 
hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus termékek szelektív 
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett 
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé 
vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az 
emberi egészség károsodását.

  
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai 
irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási 
hulladékként.Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének 
helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul 
a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív 
következmények megelőzéséhez.
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2 Rendszerkövetelmények
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.4 vagy újabb• 
USB-port• 
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3 A funkciók áttekintése
a Bal és jobb gombok

b Görgő

c LED-jelzőfény

d Elemtartó rekesz

e Lézeres érzékelő

f Bekapcsológomb

g Magasságállítás (2 szint)

Akkumulátor állapota Jelzőfény állapota
Bekapcsolás Egyetlen villanás
Alacsony feszültség Villogás
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4 Hibakeresés
Ellenőrizze az egér Nano Dongle része és a számítógép USB-• 
portja megfelelő módon csatlakozik-e egymáshoz.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően fel van-e töltve.• 

• Ellenőrizze, hogy az elemeket a megfelelő polaritással vannak-e 
behelyezve (+/-) az ábrán látható módon.
Ügyeljen arra, hogy ne használja a készüléket üvegfelületen.• 
Ha a készülék nem válaszol, győződjön meg róla, hogy a • 
készüléket a megfelelő tartományon belül használja.



Philips Consumer Lifestyle 

Philips Consumer Lifestyle        AMB 544-9056 

AQ95-56F-1292KR       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):) 

                                                
PHILIPS       
....................................................................... ....... .................................. ..................

SPM6910/10, SPM6910X/10 
SPM6910/28, SPM6910X/28, 
SPM6910D

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

Wireless Netbook Mouse & Nano Dongle 
.............................................................................................. 
 (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 60950:2006+A11:2009 
EN 60825-1:2007;  
EN 62311:2008 
EN 301489-1 V1.8.1:2008;  
EN 301489-3 V1.4.2:2002 
EN 300440-1 V1.5.1:2009;  
EN 300440-2 V1.3.1:2008 

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

1999/5/EC (R&TTE Directive) 

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 erformed ........ ...........  .......................................................   pTUV Rheinland LGA Products 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 60033256 0001 / RT 60033258 0001 

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

Remarks:  
(Remarques:) 

...........................................................   ...............................................................................
Drachten, The Netherlands, 02.09.2010  A.Speelman, CL Compliance Manager 

............. 
 (place,date / lieu, date)    (signature, name and function / signature, nom et fonction)



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SPM6910_UM_10_V1.1

0197


	1	Fontos!
	Biztonsági figyelmeztetés
	Elektromos, mágneses és elektromágneses mezők (EMF)
	Az elhasznált termék hulladékkezelése

	2	Rendszerkövetelmények
	3	A funkciók áttekintése
	4	Hibakeresés

