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Slovensky
Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov 
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú 
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite  
www.philips.com/welcome.

1	 Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a 
ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.
• VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody. 
• Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte 

zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje 
nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.

• VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti 
vaní, spŕch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich 
vodu.

• Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
• Ak sa zariadenie prehreje, automaticky sa vypne. Odpojte zariadenie 

zo siete a nechajte ho niekoľko minút vychladnúť. Pred opätovným 
zapnutím zariadenia skontrolujte, či nie sú mriežky upchaté 
chuchvalcami prachu, vlasmi a pod.

• V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať 
vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips 
alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným 
rizikám.

• Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, 
ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti 
alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom 
alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za 



predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s 
týmto zariadením. Deti by bez dozoru nesmú čistiť ani udržiavať toto 
zariadenie. 

• Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám 
namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú 
energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto 
zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd 
vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.

• Do mriežok na vstup a výstup vzduchu nezasúvajte kovové objekty. 
Predídete tak zásahu elektrickým prúdom.

• Nikdy neblokujte mriežku na vstup vzduchu.
• Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na 

zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
• Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v 

tomto návode na použitie.
• Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
• Keď je zariadenia pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte 

bez dozoru.
• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov 

ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak 
takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.

• Sieťový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.
• Predtým, ako zariadenie odložíte, nechajte ho vychladnúť.
Deklarovaná hodnota emisie hluku je 78 dB(A), čo predstavuje hladinu 
A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Elektromagnetické	polia	(EMF)
Toto zariadenie spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí 
(EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v 
tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých 
v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.



Životné	prostredie
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné 
materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, 
znamená to, že sa na daný produkt vzťahuje Európska smernica 
2012/19/EÚ.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických 
a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do 
bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia 
pomôžete znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské 
zdravie.

2	 Sušenie	vlasov	
1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.

2 Nastavte prepínač prúdu vzduchu ( ) na požadované nastavenie

Nastavenie Teplota	a	intenzita Vhodné	na:
Horúci a intenzívny prúd 
vzduchu

Rýchle sušenie

Optimálna teplota sušenia Šetrné sušenie vlasov pri 
stálej teplote 55 °C, ktoré 
chráni vlasy pred prehriatím

Chladný a jemný prúd 
vzduchu

Zafixovanie účesu

3 Zariadenie vypnite prepnutím spínača do polohy .
Po	použití:



1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.

2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.

3 Zariadenie očistite navlhčenou tkaninou.

4 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. 
Môžete ho tiež zavesiť za háčik na jednoduché odkladanie ( ).

3	 Záruka	a	servis
Ak potrebujete informácie, napr. o výmene nástavca, alebo ak sa 
vyskytne problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na 
adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o 
zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo tohto 
strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej 
krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu 
výrobkov Philips.
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