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Importantes instruções de segurança

PT

a Leia estas instruções; Guarde estas instruções.
b Respeite todos os avisos; Siga todas as instruções.
c Não use o aparelho perto de água; Limpe-o apenas com um pano seco.
d Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do 

fabricante.
e Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, 

fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor. 
f Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo manipulado, 

sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
g Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
h Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou 

fornecidos com o aparelho. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha 
cuidado ao mover o suporte móvel/aparelho de modo a evitar quedas que possam 
resultar em ferimentos. 

i Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o 
 utilizar por longos períodos. 
j Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência 

quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou 
ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do 
aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do 
aparelho ou queda do mesmo.

k O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos. 
l Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos 

com líquidos ou velas acesas).
m Este produto pode conter chumbo e mercúrio. A eliminação destes materiais pode 

estar regulamentada devido a considerações ambientais. Para mais informações acerca 
da sua eliminação ou reciclagem, contacte as autoridades locais ou a Electronic 
Industries Alliance em www.eiae.org. 

n O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não 
podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o 
sistema local de recolha selectiva de pilhas. A eliminação correcta das pilhas ajuda a 
evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. 
Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria incorporada.

A placa de identificação está localizada na parte inferior da base do suporte do aparelho.

Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho 
forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação 
deve estar pronto para ser utilizado de imediato.  

As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor 
excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
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