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English

Read this user manual carefully before you 
use the appliance, and save it for future 
reference.

Danger
• Do not let any liquid or 

flammable detergent enter the 
appliance, to avoid electric 
shock and/or a fire hazard.

• In order to avoid 
overheating and 
fire, do not cover the 
device.

Warning
• Some parts of this product can 

become very hot and cause 
burns. Continuously supervision 
has to be given where children 
and vulnerable people are 
present.

• This appliance can be used 
by children aged from 8 years 
and above and persons with 
reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of 
experience and knowledge 
if they have been given 
supervision or instruction 
concerning use of the appliance 
in a safeway and understand 
the hazards involved.

• Children of less than 3 years 
should be kept away unless 
continuously supervised.

• Children shall not play with the 
appliance.

1EN

E
n

gl
is

h

• Cleaning and maintenance 
shall not be made by children 
without supervision.

• When device working in heating 
mode, the surface temperature 
will gradually increase. Do not 
touch the air outlet to avoid 
being burn. 

• To reduce the risk of fire, keep 
textiles, curtains, beddings or 
any other flammable material a 
minimum distance of 1 m from 
the air outlet. Do not block 
the air inlet and outlet, e.g. by 
placing items on the air outlet 
or in front of the air inlet.

• Do not insert fingers, sticks or 
other objects into the machine, 
in order to avoid electric shocks, 
physical injury or fire. 

• Device has heating component. 
Do not use the appliance near 
gas appliances, fireplaces.

• Do not spray any flammable 
materials such as insecticides or 
fragrance around the appliance.

• Do not use if there are visible 
signs of damage to the device, 
the plug, the power cord.

• Do not use this device if it has 
been dropped.

• If the power cord is damaged, 
you must have it replaced 
by Philips, a service center 
authorized by Philips, or 
similarly qualified persons in 
order to avoid a hazard.
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• Suggest to not use this 
appliance when you smoke, 
or use smoke type insect 
repellents or burning incense, 
etc. it would impact purification 
performance, and filter lifetime.

• The appliance does not remove 
carbon monoxide (CO) or 
radon (Rn). It cannot be used 
as a safety device in case of 
accidents with combustion 
processes and hazardous 
chemicals.

• Do not put the remote control 
(battery) in places where 
children can access it. Seek 
immediate medical attention if 
the battery is swallowed.

• If the remote control is idle for 
a long time, please remove the 
battery from the remote control 
to avoid battery leakage.

• If leaking fluid from the battery 
accidentally enters the eye, 
rinse the eye out with plenty 
of clean water, and then seek 
immediate medical attention.

• If leaking fluid from the battery 
comes into contact with the 
skin or clothes, please rinse 
with plenty of clean water 
immediately.

• This is a class 3R laser product, 
avoid direct eye exposure. 
The laser component is part 
of particle sensor, cannot be 
touched or saw in normal use. 

Caution
• Only use the original Philips 

filter, otherwise the filtration 
performance cannot be 
guaranteed. 

• The device must not be located 
immediately below a socket 
outlet.

• Only plug in socket on the wall, 
do not use extension cord.

• Always place and use the 
appliance on a dry, stable, and 
horizontal surface.

• Do not use the appliance in 
surroundings with high humidity 
such as the bathroom, toilet, 
kitchen, swimming pool, or any 
outdoor environment.

• Do not sit or stand on the 
appliance. Do not knock 
against appliance. Do not 
place anything on top of the 
appliance.

• Always unplug the appliance 
when you want to move, clean 
appliance, replace the filter or 
carry out other maintenance.

• When you turn on device, 
always keep filter in it. 

• The device operating 
temperature range (ta) is from 
-10°C to 40°C. It will stop working 
outside the recommended 
temperature range.

• The appliance is only intended 
for household use under normal 
operating conditions.
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Removing disposable batteries
To remove disposable batteries, see the 
instructions for placing and/or removing 
batteries in the user manual.
Always remove empty disposable batteries 
from the product. Take any necessary 
safety precautions when you dispose of 
batteries.

Guarantee and service
If you need information or support, 
please visit www.philips.com or read the 
worldwide guarantee leaflet. 

Order parts or accessories
If you have to replace a part or want to 
purchase an additional part, go to your 
Philips dealer or visit www.philips.com/
support.
If you have problems obtaining the parts, 
please contact the Philips Consumer Care 
Center in your country (you can find its 
phone number in the worldwide guarantee 
leaflet).

• Max output 2.5mW, wavelength 
650nm, continuous wave, beam 
divergence: 38*8 

Hereby, Philips Consumer Lifestyle B.V. 
declares that the radio equipment type 
AMF220 is in compliance with Directive 
2014/53/EU. The full text of the EU 
declaration of conformity is available at 
the following internet address:  
www.philips.com.
Radio interface band is 433.92MHz with 
max transmit power 10mW e.r.p.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all 
applicable standards and regulations 
regarding exposure to electromagnetic 
fields.

Recycling
Do not throw away the product with the 
normal household waste at the
end of its life, but hand it in at an official 
collection point for recycling. By
doing this, you help to preserve the 
environment.
This product contains disposable batteries 
which shall not be disposed of with normal 
household waste.
Follow your country's rules for the separate 
collection of electrical and electronic 
products and batteries. Correct disposal 
helps prevent negative consequences for 
the environment and human health.



4 AR

(EMF) الحقول الكهرومغناطيسية
يتوافق جهاز Philips هذا مع كل املعاي� واألنظمة املطبقة 

املتعّلقة بالتعّرض للحقول الكهرومغناطيسية.

إعادة التدوير
ال تتخّلص من املنتج مع النفايات املنزلية لدى

انتهاء فرتة استهالكه، بل سّلمه إىل مركز تجميع رسمي إلعادة 
تدويره. من خالل

القيام بذلك، أنت تساهم يف املحافظة عىل البيئة.
يحتوي هذا الجهاز عىل بطاريات غ� قابلة إلعادة االستع®ل والتي 

يجب عدم التخّلص منها مع النفايات املنزلية العادية.

اتبع القوانµ السارية يف بلدك يف ما يتعّلق بالتجميع املنفصل 
للمنتجات اإللكرتونية والكهربائية والبطاريات. يساعد التخلص 

من النفايات بطريقة صحيحة يف منع العواقب السلبية عىل البيئة 
وصحة األشخاص.

إزالة البطاريات غ� القابلة إلعادة االستع�ل
إلزالة البطاريات غ� القابلة إلعادة االستع®ل، راجع التوجيهات 

الخاصة برتكيب البطاريات و/أو إزالتها يف دليل املستخدم.
احرص دا«ًا عىل إزالة البطاريات غ� القابلة إلعادة االستع®ل 

الفارغة من املنتج. خذ احتياطات السالمة الرضورية عند التخلص 
من البطاريات.

الض�ن والخدمة
 إذا كنت بحاجة إىل املعلومات أو الدعم، فتفّضل بزيارة

 www.philips.com أو اقرأ كتّيب الض®ن العاملي. 

طلب القطع أو امللحقات
إذا احتجت إىل تبديل قطعة أو إذا كنت ترغب يف رشاء قطعة 

إضافية، فتوّجه إىل وكيل Philips لديك أو تفّضل بزيارة 
.www.philips.com/support

إذا كنت تجد صعوبة يف الحصول عىل القطع، ُيرجى االتصال Ãركز 
خدمة املستهلك التابع لرشكة Philips يف بلدك (Çكنك العثور 

عىل رقم الهاتف يف نرشة الض®ن العاملية).

نقرتح عدم استخدام الجهاز أثناء التدخµ أو • 
استخدام املواد الطاردة للحرشات التي تصدر 

دخاًنا أو بخور مشتعل، إلخ، إذ قد يؤثر ذلك يف 
أداء التنقية وفرتة استهالك الفلرت.

ال يزيل الجهاز أحادي أكسيد الكربون (CO) أو • 
غاز الرادون (Run). ال Çكن استخدامه كجهاز 

إنذار يف حال وقوع حوادث نتيجة لعمليات 
االحرتاق واملواد الكيميائية الخطرة.

ال تَضع جهاز التحّكم عن بعد (البطارية) يف أماكن • 
Çكن لألطفال الوصول إليه. استرش طبيًبا عىل 

الفور يف حال ابتالع البطارية.
إذا كان جهاز التحّكم عن بعد يف وضع الخمول • 

لفرتة طويلة، فُ�جى إزالة البطارية منه تفادًيا 
لتّرسب سائل البطارية.

 • µإذا دخل السائل املتّرسب من البطارية يف الع
عن غ� قصد، فاغسلها بكمية وافرة من املياه 

النظيفة ثم استرش طبيًبا عىل الفور.
إذا المس السائل املتّرسب من البطارية البرشة أو • 

املالبس، فُ�جى غسل هذه األخ�ة بكمية وافرة 
من املياه النظيفة عىل الفور.

هذا منتج ليزر من الفئة 3R، فتفاَد توجيهه نحو • 
العينµ بشكل مبارش. يشّكل مكّون الليزر جزًءا من 
مستشعر الجسي®ت، فال Çكن ملسه أو رؤيته أثناء 

االستخدام العادي. 
الحد األقىص لإلخراج هو 2,5 مليل فولت، الطول • 

املوجي هو 650 نانومًرتا، موجة مستمرة، تباعد 
الشعاع: 8*38  

ُتعلن  .Ã Philips Consumer Lifestyle B.Vوجب هذا 
 املستند إن الجهاز الالسلÜ من النوع AMF220 يتوافق 

مع التوجيه Ç . 2014/53/EUكن العثور عىل النص الكامل 
إلعالن املطابقة الخاص باالتحاد األوروß عىل العنوان التايل عرب 

.www.philips.com :اإلنرتنت

يبلغ نطاق الواجهة الالسلكية 433,92 ميجاهرتز مع قوة إرسال 
قصوى طاقة تبلغ 10 مليل واط بالقدرة املشّعة الفعالة القصوى.



العربية

اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ به 
للرجوع إليه مستقبًال.

خطر
احرص عىل عدم تّرسب أي سائل أو مادة تنظيف • 

قابلة لالشتعال إىل داخل الجهاز تفادًيا لحدوث 
صدمة كهربائية و/أو نشوب 

حريق.
ال تغطِّ الجهاز تفادًيا لإلح®ء • 

بشكل مفرط أو نشوب حريق.

تحذير
قد تصبح بعض أجزاء هذا املنتج ساخنة جًدا • 

وتتسبب بحروق. يجب اإلرشاف بشكل مستمر 
عند وجود أطفال وأشخاص عرضة للخطر.

Çكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين • 
يبلغون 8 سنوات من العمر وما فوق واألشخاص 

الذين يعانون نقًصا يف القدرات الجسدية أو 
الحسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم 

الخربة أو املعرفة، يف حال تم اإلرشاف عليهم 
أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز 

بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون املخاطر املرتبطة 
به.

يجب إبقاء الجهاز بعيًدا عن األطفال دون عمر 3 • 
سنوات ما é يتم اإلرشاف عليهم بشكل مستمر.

Çنع األطفال من اللعب بالجهاز.• 
ال يجوز لألطفال تنظيف الجهاز أو صيانته من • 

دون مراقبة.
عندما يعمل الجهاز يف وضع التسخµ، سرتتفع • 

درجة حرارة السطح. ال تلمس مخرج الهواء تفادًيا 
للتعّرض لحروق. 

للحد من خطر نشوب حريق، أبِق األقمشة • 
والستائر ومفروشات الرسير وأي مواد أخرى 

قابلة لالشتعال عىل مسافة مرت واحد عىل األقل 
من مخرج الهواء. ال تعّرض مدخل/مخرج الهواء 

لالنسداد، مثًال، من خالل وضع أغراض عىل مخرج 
الهواء أو أمام مدخله.
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ال ُتدخل أصابعك أو األعواد أو أي أجسام أخرى • 
يف اآللة تفادًيا لحدوث صدمة كهربائية أو التعّرض 

ألي إصابة جسدية أو نشوب حريق. 
يحتوي الجهاز عىل مكّون تسخµ. ال تستخدم • 

الجهاز بالقرب من األجهزة التي تعمل عىل الغاز 
أو املواقد.

ال ترش أي مواد قابلة لالشتعال، مثل مبيدات • 
الحرشات أو العطور بالقرب من الجهاز.

ال تستخدم الجهاز يف حال الحظت آثار رضر مرئية • 
فيه أو يف القابس أو سلك الطاقة.

ال تستخدم هذا الجهاز يف حال تم إسقاطه.• 
إذا كان سلك الطاقة تالًفا، يجب استبداله من قبل • 

 Philips أو مركز خدمة معتمد من Philips
أو أشخاص مؤهلµ تفادًيا لحدوث أي خطر.

تنبيه
 • ،Philips ال تستخدم سوى الفلرت األصيل من

وإال سيتعّذر ض®ن أداء التصفية. 
يجب عدم وضع الجهاز تحت مخرج املأخذ • 

مبارشًة.
قم بتوصيله باملأخذ املوجود عىل الحائط فقط وال • 

تستخدم سلك ïديد.
َضع الجهاز واستخدمه دا«ًا عىل سطح جاف • 

ومستقر وأفقي.
ال تستخدم الجهاز يف أماكن عالية الرطوبة مثل • 

الح®م أو املرحاض أو املطبخ أو حوض السباحة أو 
أي بيئة خارجية.

ال تجلس أو تِقف عىل الجهاز. ال تطرق عىل • 
الجهاز. ال تضع أي أغراض عىل سطح الجهاز.

افصل الجهاز دا«ًا عن مصدر الطاقة عندما تريد • 
نقله أو تنظيفه أو استبدال الفلرت أو إجراء عمليات 

صيانة أخرى.
أبِق الفلرت داخل الجهاز دا«ًا عند تشغيله. • 
ترتاوح درجة حرارة تشغيل الجهاز (درجة • 

الحرارة املحيطة) ما بµ 10- درجات مئوية 
و40 درجة مئوية. سيتوقف عن التشغيل يف حال 

الخروج عن نطاق درجات الحرارة املوىص بها.
هذا الجهاز معّد لالستخدام املنزيل فقط ضمن • 

رشوط تشغيل عادية.
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