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1 Important
Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice (EMF)
1. Philips Royal Electronics produce şi vinde o gamă largă de produse 
destinate consumatorilor, produse care, ca orice dispozitive electronice, 
au de obicei capacitatea de a emite şi a primi 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.

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.
2 Cerinţe sistem

Windows• ® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 şi superior
Port USB• 

3 Prezentarea funcţiilor
a Butoane de mouse din stânga şi din dreapta
b 360° TouchControl™ (cu indicator al bateriei dedesubt)
c Senzor laser
d Comutator de mod 

• OFF: Oprit
• : Utilizare ca mouse normal
• : Pornire 360° TouchControl™

e Cheie hardware Nano
f Comutator de ejectare

Stare baterie Indicator de stare
Pornit Pornit timp de 1 secundă
Putere redusă Clipire continuă

Sugestie: 1. Puteţi utiliza parcurgerea în 4 sensuri pe Windows XP® 
sau Vista. 2. Pentru a utiliza parcurgerea în 4 sensuri pe Windows® XP, 
descărcaţi driverul pentru parcurgerea în 4 sensuri de pe site-ul Web 
Philips: conectaţi-vă la www.philips.com/welcome şi tastaţi numărul 
produsului pentru a căuta driverul relevant.



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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