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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.

Bluetooth vyhlásenie
Slovo Bluetooth® a logá sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, 
Inc. a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou Philips je 
povolené licenciou.

2 Systémové požiadavky
• Bluetooth 2.0 alebo novšia verzia 
• Windows® 7, XP, Vista; Mac OS® X 10.2.8 a novšia verzia

3 Funkčný prehľad (obr. 1)
  Ľavé a pravé tlačidlo
  Rolovacie koliesko
  Indikátor batérie
  Prepínač napájania



  Laserový senzor
  Tlačidlo CONNECT: Bluetooth pripojenie
  Batériový priestor

Stav batérie Stav indikátora
Zapnutie Jedno bliknutie

Pripojenie Jedenkrát každé 2 sekundy

Nedostatok energie Dvakrát za sekundu

4 Bluetooth pripojenie
Poznámka: Uistite sa, či je batéria nabitá.

Pripojenie k Bluetooth PC:
1  Zapnite myšku (obr. 2) a potom stlačte tlačidlo CONNECT.
2  Na notebooku, kliknite na Control Panel > Bluetooth Devices 

> Add... .
3  V časti Add Bluetooth Device Wizard, zvoľte My device is set 

up and ready to be found a potom kliknite na Next.
4  Zvoľte myšku Philips Bluetooth Mouse a následne kliknite na 

Next.
5  Zvoľte možnosť Don’t use a passkey a potom kliknite na Next 

> Finish.
6  V časti Bluetooth Devices, kliknite na OK.
  Vaša myška je pripojená k vášmu notebooku a je pripravená 

na používanie.

Pripojenie k Bluetooth Mac:
1  Zapnite myšku (obr. 2) a potom stlačte tlačidlo CONNECT.
2  Na notebooku, kliknite na možnosť System Preferemces > 

Bluetooth > +.
3  V časti Bluetooth Setup Assistant, kliknite na Continue.
4  Zvoľte Mouse a potom kliknite na Continue.
5  Keď je zariadenie nájdené, kliknite na Continue > Quit.
  Vaša myška je pripojená k vášmu notebooku a je pripravená 

na používanie.



5 Odstránenie možných problémov

•  Ak používate Bluetooth dongle, uistite sa či je tento dongle 
nainštalovaný správne. Po úspešnej inštalácii Bluetooth 
dongle, vykonajte vyššie uvedené kroky a opätovne spárujte 
myšku.
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