
 Čeština

Důležité bezpečnostní informace
Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je
určen. Před použitím výrobku a jeho baterií
a příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku
s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí
použití. Nesprávné použití může být nebezpečné,
v jeho důsledku může dojít k vážnému poranění.
Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit.
Varování
- Udržujte napájecí jednotku a nabíjecí podstavec v
suchu (obr. 1).
- Tento přístroje je voděodolný (obr. 2). Je vhodný
pro použití ve vaně nebo sprše a pro čištění pod
tekoucí vodou. Přístroj lze proto z bezpečnostních
důvodů používat pouze bez napájecího kabelu.
- Napájecí jednotku nijak neupravujte.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku.
Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí jej mohou používat, pokud
jsou pod dohledem nebo byly poučeny
o bezpečném používání přístroje a pokud chápou
související rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Děti nesmí provádět bez dozoru čištění
a uživatelskou údržbu.
- Před čištěním vodou přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený.
Poškozené součásti vyměňte za nové součásti
Philips.
- Nepoužívejte zdroj v zásuvce, ve které je zapojen
elektrický osvěžovač vzduchu, ani v její blízkosti.
Předejdete tak nenapravitelnému poškození
zdroje.
- Z hygienických důvodů by měla přístroj používat
pouze jedna osoba.
- K čištění přístroje používejte pouze chladnou nebo
vlažnou vodu.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený
vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí
prostředky, jako je například benzín nebo aceton.
- Maximální hladina hluku: Lc = 75 dB(A).
- Používejte pouze originální příslušenství nebo
spotřební materiál značky Philips. Používejte pouze
odpojitelnou napájecí jednotku HQ8505.
- Výrobek nabíjejte, uchovávejte a používejte při
teplotě mezi 5 °C a 35 °C.
- Výrobek a baterie uchovávejte mimo dosah ohně
a nevystavujte je přímému slunečnímu záření ani
vysokým teplotám.
- Pokud se výrobek nenormálně zahřeje, vydává
zápach, změní barvu nebo pokud nabíjení trvá
mnohem déle než obvykle, přestaňte výrobek
používat nebo nabíjet a obraťte se na společnost
Philips.
- Nedávejte výrobky ani jejich baterie do mikrovlnné
trouby ani na indukční sporáky.
- Výrobek ani baterie nesmíte otevírat, upravovat,
propíchnout, poškodit ani demontovat. Mohli
byste tak způsobit přehřívání baterií nebo uvolnění
toxických či nebezpečných látek. Baterie
nezkratujte; dobíjecí baterie nenabíjejte přes limit
ani je nenabíjejte v obrácené polaritě.
- Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich uniká
jakákoli látka, vyhněte se kontaktu takové baterie
s kůží nebo očima. Pokud by k něčemu takovému
došlo, příslušné místo oplachujte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc.

Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám
a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.
Podpora
Veškerou podporu k výrobkům, například nejčastější
dotazy, naleznete na adrese na
www.philips.com/support.
Recyklace
- Tento symbol znamená, že elektrické výrobky
a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným
domácím odpadem (obr. 3).
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se
odděleného sběru odpadních elektrických výrobků
a baterií.
Vyjmutí vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Vestavěný dobíjecí akumulátor smí v případě likvidace
výrobku vyjmout pouze kvalifikovaný odborník. Před
vyjmutím akumulátoru ověřte, zda je přístroj odpojen
z elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.
Při manipulaci s nářadím potřebným k otevření
přístroje a při likvidaci akumulátoru dbejte
všech nezbytných bezpečnostních opatření.
Při manipulaci s bateriemi se ujistěte, že máte
suché ruce a že výrobek i baterie jsou suché.
Zabraňte nezáměrnému zkratování baterií po
jejich vyjmutí z výrobku: nedovolte, aby se póly
baterie dostaly do kontaktu s kovovými
předměty (mince, sponky, prsteny).
Nezabalujte baterie do hliníkové fólie. Před
likvidací póly baterií přelepte páskou nebo je
umístěte do plastového sáčku.
1 Zkontrolujte, zda se na zadní nebo přední straně
přístroje nacházejí šrouby. Pokud ano, odstraňte
je.
2 Pomocí šroubováku demontujte zadní / přední
panel přístroje. V případě potřeby také
demontujte další šrouby nebo díly, dokud
neuvidíte desku s plošnými spoji a akumulátorem.
3 Vyjměte dobíjecí akumulátor.


