
ҚАЗАҚША

Кіріспе
Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош 
келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді  
www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Маңызды
Құрылғыны қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып шығып, оны 
келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.   

Қауіпті 
 - Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батыруға және ағынды судың 

астында жууға болмайды.

Ескерту
 - Құрылғыны қосар алдында, құрылғының техникалық сипаттары тақтасындағы 

көрсетілген кернеу жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетіндігін 
тексеріңіз.

 - Егер құрылғының шанышқысында, сымында немесе құрылғының өзінде, көзге 
көрінетін зақым болса, немесе құрылғыны түсіріп алған болсаңыз немесе 
құрылғыдан су ағып тұрса, құрылғыны қолданбаңыз.

 - Құрылғыны тікелей ток көзіне жалғамаңыз.
 - Құрылғыны тексеру немесе жөндету үшін, оны тек қана Philips әкімшілігі 

берген қызмет орталығына апарыңыз. Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге 
әрекеттенбеңіз, әйтпесе кепілдік күшінен айырылады.

 - Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек 
Philips компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті 
мамандар ауыстыруы керек.

 - Құрылғы токқа қосылып тұрғанда, оны бағалаусыз қалдыруға болмайды.
 - Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар мен физикалық, сезу 

немесе ойлау қабілеттері шектеулі, не болмаса тәжірибесі және білімі аз 
адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты 
нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана 
алады.

 - Балаларды бақылап, олардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
 - Тазалау және пайдаланушының қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз 

орындамауы керек. 

 - Бумен үтіктеп болғанда, су ыдысын толтырғанда немесе босатқанда, 
құрылғыны тазалағанда немесе шайғанда, сондай-ақ, құрылғыны аз уақытқа 
болса да қалдырып кеткенде ашаны розеткадан суырыңыз. 

 - Құрылғыны және оның қуат сымын балалардың қолы жетпейтін жерде 
сақтаңыз.

 - Құрылғыны тек жерге тұйықталған қабырға розеткасына ғана қосуға болады.

Абайлаңыз

 - Әрдайым қуат сымының зақымдалмағанын тексеріп отырыңыз.
 - Пайдалану кезінде бу үтігінің қондырмасынан шығатын ыстық будан және 

ыстық судан абайлаңыз.  Бу және ыстық су күйдіруі мүмкін.
 - Бу үтігі басының қондырмасы өте ыстық болуы мүмкін, тиген жағдайда күйіп 

қалуыңыз мүмкін.
 - Бұл құрылғы тек үйде қолдануға арналған.
 - Бу үтігінің түбін столдың немесе орындықтың үстіне қоймаңыз, оның орнына 

бу үтігінің түбін пайдалану кезінде еденге қойыңыз. 
 - Шланг U тәрізді болып иіліп қалса, бу шлангта суға айналады. Бұл будың 

тұрақты берілмеуіне немесе бу үтігінің басынан су тамшыларының шығуына 
себеп болады. 

 - Бу белгілі бір қабырға немесе еден қабаттарын зақымдауы немесе 
өңсіздендіруі мүмкін.

 - Су ыдысы бос болғанда, құрылғыны пайдаланбаңыз.
 - Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қуат сымының ыстық буға тиюіне жол бермеңіз.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы 
стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Қоршаған орта
 - Құрылғыны өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй 

қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құрылғыны 
арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. 
Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

Кепілдік және қызмет көрсету
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, www.philips.com/support сайтына 
кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.

Important Information

Always there to help you
Register your product and get support at 
www.philips.com/welcome
For more tips on using your product,
please visit www.philips.com/garmentsteamers
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РУССКИЙ

Введение
Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Чтобы воспользоваться 
всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте продукт на веб-сайте 
www.philips.com/welcome.

Важно
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим 
буклетом и сохраните его для дальнейшего использования в качестве 
справочного материала.   

Опасно! 
 - Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также 

промывать его под струей воды.

Предупреждение
 - Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, 

указанное на заводской табличке, соответствует напряжению местной 
электросети.

 - Не пользуйтесь прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор 
имеют видимые повреждения, а также если прибор роняли, или он протекает.

 - Не подключайте прибор к источнику электропитания постоянного тока.
 - Для проверки или ремонта прибора следует обращаться только в 

авторизованный сервисный центр Philips. Не пытайтесь выполнять ремонт 
прибора самостоятельно, в противном случае гарантийные обязательства 
утрачивают свою силу.

 - В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить шнуром 
Philips. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур 
только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с 
персоналом аналогичной квалификации.

 - Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
 - Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной 

системы или ограниченными умственными или физическими способностями, 
а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим 
прибором под присмотром или после получения инструкций о безопасном 
использовании прибора и потенциальных опасностях.

 - Не позволяйте детям играть с прибором.
 - Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под 

присмотром взрослых. 

 - По окончании отпаривания, при наполнении или опустошении резервуара 
для воды, при проведении очистки и промывки, а также если вы оставляете 
прибор без присмотра даже на короткое время, отключайте сетевой шнур от 
розетки электросети. 

 - Храните прибор и сетевой шнур в недоступном для детей месте.
 - Подключайте прибор только к заземленной розетке.

Внимание!

 - Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур.
 - Остерегайтесь выхода горячего пара и воды из парового сопла во время 

работы прибора.  Горячий пар и вода могут стать причиной ожогов.
 - Прикосновение к сильно нагретому паровому соплу отпаривателя может 

привести к ожогам.
 - Прибор предназначен только для домашнего использования.
 - Во время работы прибора не ставьте основание отпаривателя на стол или 

стул, устанавливайте основание на пол. 
 - Если шланг принимает U-образную форму, в нем начинает скапливаться 

конденсат. Это приводит к неравномерной подаче пара или появлению 
капель воды в сопле отпаривателя. 

 - Обработка паром может привести к повреждению или изменению цвета 
некоторых типов поверхностей стен и дверей.

 - Не используйте прибор, если резервуар для воды пуст.
 - Не допускайте контакта сетевого шнура с горячим паром во время работы 

прибора.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по 
воздействию электромагнитных полей.

Защита окружающей среды
 - После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с 

бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт 
для дальнейшей утилизации. Таким образом вы поможете защитить 
окружающую среду.

Гарантия и обслуживание
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт www.philips.com/
support или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне. Specifications are subject to change without notice
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