ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY
Tento symbol upozorňuje, že výrobek je třeba
používat s opatrností.

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE

Bezpečnostní upozornění a pokyny uvedené
v tomto dokumentu nemohou zahrnout všechny
možné podmínky a situace, které mohou nastat.
Při používání a údržbě osobního elektronického
výrobku je třeba dbát opatrnosti a péče. Abyste
snížili riziko zranění, vždy používejte výrobek v
souladu s pokyny výrobce. Tento výrobek obsahuje
součásti, které si uživatel nemůže sám opravit.
Nepokoušejte se žádnou ze součástek tohoto
výrobku otevírat, upravovat nebo opravovat,
neboť byste si takovým počínáním mohli přivodit
zranění. Tento výrobek nikdy nepoužívejte

v prostředí, kde se nacházejí hořlavé materiály,
kapaliny či plyny. Tento výrobek používejte pouze v
interiéru – podrobnosti najdete v části „Technické
údaje“. Výrobku se nedotýkejte, pokud je mokrý
nebo ponořený do jakékoli kapaliny. Nenechte
výrobek spadnout, ani ho nevystavujte silným
otřesům. Výrobek vždy uchovávejte mimo dosah dětí
a zajistěte, aby si s ním nehrály. Osoby se sníženými
tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi,
nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí,
mohou tento výrobek používat pouze pod dohledem,
nebo pokud byly poučeny, jak výrobek bezpečně
používat, a dobře chápou možná rizika. Výrobek
nepoužívejte za těchto okolností: i) v místech, kde
je používání elektronických přístrojů zakázáno; ii) na
povrchu nebo poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory
či krby; iii) pokud je výrobek poškozený, rozbitý
nebo pokud s ním bylo nedovoleným způsobem
manipulováno; a iv) pokud byl vystaven působení
nadměrného tepla nebo vlhkosti.

INFORMACE K LIKVIDACI NAPÁJECÍHO
ADAPTÉRU IQOS
Platí na území Evropské unie a Evropského
hospodářského prostoru
Tento symbol na zařízení nebo jeho obalu uvádí, že se
tento výrobek ani jeho jednotlivé součásti nesmějí
vyhazovat do směsného komunálního odpadu.
Naopak je vaší povinností odevzdat použité zařízení
do sběrného místa určeného k recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Třídění a recyklace použitých
zařízení po skončení jejich životnosti napomáhají k zachování
a ochraně přírodních zdrojů a jsou zárukou, že zařízení bude
recyklováno způsobem, který chrání lidské zdraví i životní
prostředí. Likvidace použitého zařízení spolu s netříděným
komunálním odpadem (například spalováním či uložením
na skládku) může mít negativní dopad na životní prostředí
a lidské zdraví. S žádostmi o další informace o možnostech
odevzdání použitého zařízení k recyklaci se obracejte na
místní městský nebo obecní úřad, sběrný dvůr či prodejnu,
kde jste zařízení zakoupili. Místní dovozce zařízení zajistí
financování procesu zpracování a recyklace použitých
zařízení odevzdaných prostřednictvím určených sběrných
míst v souladu s místními právními předpisy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

IQOS napájecí adaptér
Model: S21A20
Vstupní napětí: 100–240 V 50/60 Hz 0,3 A
2A
Výstupní napětí: 5V
USB type C kabel
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