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1 Important

Avertisment	pentru	sănătate
Obiceiurile de lucru neadecvate la utilizarea tastaturii sau a mouse-
ului pot cauza disconfort sau accidentări grave, cum ar fi oboseala 
mâinilor, a articulaţiilor sau a altor părţi ale corpului. 
Indiferent dacă lucraţi sau vă jucaţi, este important să evitaţi poziţiile 
neadecvate şi să vă aşezaţi corpul confortabil. Acest lucru nu numai că 
poate îmbunătăţi întreaga productivitate, dar vă poate ajuta să evitaţi 
MSD (afecţiuni musculo-scheletice). 
Schimbarea poziţiei în timpul sarcinilor prelungite poate ajuta de 
asemenea la evitarea disconfortului şi oboselii.

Câmpurile	electric,	magnetic	şi	
electromagnetic (EMF)
1. Royal Philips Electronics produce şi comercializează numeroase 
produse destinate consumatorilor, care, ca orice aparat electronic, au în 
general capacitatea de a emite şi recepţiona semnale electromagnetice.
2. Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea 
tuturor măsurilor de siguranţă şi de sănătate necesare pentru produsele 
noastre, conformitatea cu toate cerinţele legale în vigoare şi menţinerea 
în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor.
3. Philips este dedicat dezvoltării, producţiei şi vânzării de produse 
care nu afectează negativ sănătatea.
4. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform 
uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform 
demonstraţiilor ştiinţifice disponibile în acest moment.
5. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaţionale EMF 
şi de siguranţă, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare 
în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre.

Scoaterea din uz a produselor vechi

 
Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale şi 
componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate. 

 
Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte un produs, înseamnă 
că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC:
Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul separat de colectare pentru 
produse electrice şi electronice.
Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile dumneavoastră locale şi 
nu evacuaţi produsele vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite. 
Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea 
consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului.

 
Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra cărora se aplică 
Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună 
cu gunoiul menajer.Vă rugăm să vă informaţi cu privire la regulile 
locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea 
corectă ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului 
înconjurător şi a sănătăţii omului.
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2	 Cerinţe	sistem
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.4 şi superior• 
Port USB• 
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3	 Prezentarea	funcţiilor
a	 Butoane	de	mouse	din	stânga	şi	din	dreapta

b	 Rotiţă	de	scroll

c LED indicator

d Compartiment baterie

e Senzor laser

f Comutator de pornire

g	 Reglarea	înălţimii	(2	niveluri)

Stare baterie Indicator de stare
Pornit O clipire
Putere redusă Clipire
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4 Depanare
Asiguraţi-vă de conectarea corectă a cheii hardware Nano a  • 
mouse-ului dvs. în portul USB al calculatorului.
Asiguraţi-vă că există energie în baterie.• 

• Asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse cu polaritatea corectă 
(+/-) după cum este indicat.
Asiguraţi-vă că nu utilizaţi produsul pe sticlă.• 
Dacă nu primiţi niciun răspuns de la produs, asiguraţi-vă că • 
utilizaţi produsul în raza de acţiune efectivă.
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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)
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