INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
O aparelho não deve ser exposto ao contato com líquidos e nem pode ser utilizado como apoio a vasilhames
contendo qualquer tipo de líquido. O conector do cabo de força ou fonte de alimentação deve ser usado somente
para a conexão e desconexão do aparelho na tomada elétrica.
ATENÇÃO: Não posicione o aparelho em locais onde o acesso ao conector de força ou tecla liga/desliga seja
dificultado.
1. Leia estas instruções antes de operar a unidade.
2. Guarde este manual para referência futura.
3. Siga todos os avisos para assegurar a operação em
segurança.
4. Não utilize este aparelho perto de água ou em
locais onde ocorra condensação.
5. Limpe usando apenas um pano seco e macio. Não
utilize limpadores em aerosol, ou líquidos. Retire o
aparelho da tomada antes de efetuar a limpeza.
6. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de
acordo com o recomendado pelo fabricante.
7. Não instale o aparelho perto de fontes de calor, tal
como radiadores, fogões, amplificadores e outros
aparelhos que produzam temperaturas elevadas.
8. Não inutilize o dispositivo de segurança dos cabos
polarizados e do cabo de três pinos. O cabo
polarizado possui duas lâminas sendo uma, mais
grossa que a outra. O cabo de três pinos possui o
pino central para segurança. Se o conector
proporcionado não entra em sua tomada, consulte um
eletricista para o uso de adaptadores ou a troca da
tomada.
9. Proteja o cabo de força de ser pisado ou
pinçado,principalmente no conector e no ponto onde o
cabo sai do aparelho.
10. Use apenas acessórios especificados pelo
fabricante.
11. Use somente estantes, carrinhos, tripés ou
suportes que sejam especificados pelo
fabricante ou que acompanhem o
produto. Ao usar estes, assegure-se de
tomar o devido cuidado na
movimentação para evitar queda do
conjunto e possível dano físico.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

O símbolo do raio dentro de um triângulo
representa o risco de voltagem perigosa,
não isolada, que pode ter magnitude
suficiente para produzir um choque
elétrico severo em pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um
triângulo alerta o usuário quanto a a
presença de informações importantes
sobre operação e manutenção
(assistência) na literatura que
acompanha o aparelho.

ALERTA: Para reduzir o risco de choque elétrico
ou fogo, não exponha este aparelho a chuva ou
umidade.
CUIDADO: O uso de controles, ajustes ou a
execução de procedimentos que não sejam os
especificados neste manual podem resultar em
danos físicos e exposição a radiação que pode ser
danosa a saúde.

12. Desconecte o aparelho da tomada durante
tempestades ou quando não for usá-lo por longos
períodos.
13. Sempre encaminhe seu aparelho a uma
assistência técnica autorizada. O conserto é
necessário sempre que o aparelho tenha sido
danificado de qualquer forma, tal como problemas na
fonte de alimentação, cabo de força, infiltração de
líquidos ou objetos, exposição do aparelho a chuva ou
umidade ou caso tenha sido sofrido alguma queda.
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