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Čeština
Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti 
Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností 
Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/
welcome.

1	 Důležité	informace
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou 
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. 
• Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho 

síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody 
představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.

• VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, 
sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.

• Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
• Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte přístroj 

a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, 
přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány 
například prachem, vlasy apod.

• Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést 
společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo 
obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému 
nebezpečí.

• Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí 
mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem 
nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou 



rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a 
uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 

• Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického 
obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní 
proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více 
informací vám poskytne elektrikář.

• Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu. 
Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.

• Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.
• Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji 

odpovídá místnímu napětí.
• Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
• Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
• Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
• Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo 

takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li 
takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.

• Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
• Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.
Hladina hluku: Lc = 78 dB [A]

Elektromagnetická	pole	(EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se 
elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu 
s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle 
dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.



Životní	prostředí
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu 
a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, 
znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici 2012/19/EU.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu 
elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu 
s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku 
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí 
a lidské zdraví.

2	 Vysoušení	vlasů	
1 Zapojte zástrčku do zásuvky.

2 Nastavte přepínač proudu vzduchu ( ) podle svých preferencí

Nastavení Teplota	a	rychlost Vhodný	pro:
Horký a silný proud 
vzduchu

Rychlé sušení

Optimální teplota sušení Jemné sušení vlasů při stálé 
teplotě 55 ºC chrání vlasy 
před přehřátím

Chladný a jemný proud 
vzduchu

Dokonalý styling

3 Chcete-li vypnout přístroj, přepněte jej do polohy .
Po	použití:
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.



2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.

3 Přístroj čistěte vlhkým hadříkem.

4 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj lze 
zavěsit za závěsný háček ( ).

3	 Záruka	a	servis
Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou nástavce) nebo 
pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku 
společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče 
o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete 
v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko 
péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního 
prodejce výrobků Philips.



Specifications	are	subject	to	change	without	notice
©	2013	Koninklijke	Philips	Electronics	N.V.
All	rights	reserved.

314003530272


