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ENGLISH

 Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit 
from the support that Philips offers, register your product at  
www.philips.com/welcome. 

Important
Read this important information carefully before you use 
the appliance and save it for future reference.

Danger
 - Never vacuum up water or any other liquid, 

flammable substances or hot ashes.
Warning

 - Check if the voltage indicated on the appliance 
corresponds to the local mains voltage before you 
connect the appliance.

 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord 
or the appliance itself is damaged.

 - If the mains cord is damaged, you must have it replaced 
by Philips, a service centre authorised by Philips or 
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 - 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 safe way 
and understand the hazards involved. Children shall not 
play with the appliance. Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children without supervision.

 - The plug must be removed from the socket-outlet 
before cleaning or maintaining the appliance. 

 - Do not point the hose, the tube or any other 
accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth.
Caution

 - Never use the appliance without the motor 
protection filter (located in the dustbag 
compartment). This could damage the motor and 
shorten the life of the appliance.

 - Only use Philips s-bag® disposable synthetic dustbags 
or the reusable dustbag. Using other types or brands of 
dustbags might cause damage to the vacuum cleaner. 

 - To guarantee optimal dust retention and performance 
of the vacuum cleaner, always replace the filters with 
original Philips filters of the correct type (see chapter 
‘Ordering accessories’).

 - Noise level: Lc = 85 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)

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

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts (such as dustbags, filters and additional 
nozzles), visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips 
dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your 
country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). 

Environment
 - Do not throw away the appliance 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 (Fig. 1).

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

Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter 
with the appliance. If you are unable to solve the problem with the 
information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently 
asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country. 

Problem Possible cause Solution

The suction 
power is 
insufficient.

The dustbag 
is full.

Empty the reusable dustbag or replace 
the disposable dustbag.

The filters are 
dirty.

Clean or replace the filters.

The suction 
power is set to 
a low setting.

Increase the suction power with the 
regulator on the appliance or on the 
handgrip.

The nozzle, 
tube or hose is 
blocked up.

To remove the obstruction, disconnect 
the blocked-up item and connect it (as 
far as possible) the other way around. 
Switch on the vacuum cleaner to force 
the air through the blocked-up item in 
opposite direction.

When I use 
my vacuum 
cleaner I 
sometimes 
feel electric 
shocks.

Your vacuum 
cleaner builds up 
static electricity. 
The lower the 
air humidity, 
the more static 
electricity the 
appliance builds 
up.

Discharge the appliance by frequently 
holding the tube against other metal 
objects in the room (for example the 
legs of a table or chair, a radiator etc.). 
You can also raise the air humidity level 
in the room.

 
ҚАЗАҚША

 Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош 
келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану 
үшін өніміңізді www.philips.com/welcome веб-бетінде тіркеңіз. 

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

Қауіпті жағдайлар
 - Ешқашан суды немесе басқа сұйықтықты, жанғыш заттарды немесе 

ыстық күлді сормаңыз.

Абайлаңыз!
 - Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің жергілікті желі 

кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
 - Штепсельдік ұшы, қуат сымы немесе өзі зақымданған болса, құралды 

қолданбаңыз.
 - Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны 

тек Philips компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет орталығында 
немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.

 - Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар және дене, сезу 
немесе ақыл-ой қабілеттері төмен, не болмаса тәжірибесі және білімі 
жоқ адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға 
қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді түсінген 
жағдайда пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. 
Балалар тазалауды және күтуді қадағалаусыз орындамауы керек.

 - Құралды тазаламас немесе жөндемес бұрын, штепсельді розеткадан 
ажырату керек. 

 - Шлангіні, түтікті немесе басқа қосалқы құралды көзіңізге қаратпаңыз 
немесе аузыңызға салмаңыз.

Ескерту
 - Моторды қорғайтын сүзгіні (шаң дорбасы бөлігінде орналасқан) 

орнатпастан, құрылғыны қолданбаңыз. Моторға зақым келуі, сондай-
ақ құрылғының қызмет мерзімін қысқартуы мүмкін.

 -  Тек бір рет пайдаланылатын Philips s-bag® синтетикалық шаң 
дорбаларын немесе қайта пайдалануға болатын шаң дорбаларын 
қолданыңыз. Басқа түрлердегі немесе брендтегі шаң дорбалары 
шаңсорғышты зақымдауы мүмкін. 

 - Шаң сорғыш шаңды жақсылап жинап, оңтайлы қызмет көрсетуі 
үшін, сүзгілерді тек түпнұсқа Philips сүзгілерінің дұрыс түрімен 
алмастырыңыз («Қосалқы құралдарға тапсырыс беру» тарауын қараңыз).

 - Шу деңгейі: Lc = 85 dB(A)



 
РУССКИЙ

 Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы воспользоваться 
всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на 
веб-сайте www.philips.com/welcome. 

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

Опасно!
 - Запрещается убирать при помощи пылесоса воду и 

другие жидкости, горючие вещества и горячий пепел.
Предупреждение

 - Перед подключением прибора убедитесь, что 
указанное на нем номинальное напряжение 
соответствует напряжению местной электросети.

 - Запрещено пользоваться прибором, если сетевая 
вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.

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

 - Данным прибором могут пользоваться 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, 
но только под присмотром других лиц или после 
инструктирования о безопасном использовании 
прибора и потенциальных опасностях. Не 
разрешайте детям играть с прибором. Дети могут 
осуществлять очистку и уход за прибором только 
под присмотром взрослых.

 - Перед очисткой или выполнением технического 
обслуживания прибора всегда извлекайте вилку из 
розетки электросети. 

 - Не подносите шланг, трубку или другие аксессуары 
к глазам, ушам и рту.
Внимание!

 - Запрещается пользоваться прибором без фильтра 
защиты электродвигателя (расположен в отсеке 
мешка для сбора пыли). Это может привести к 
повреждению двигателя и сокращению срока 
службы прибора.

 - Используйте только одноразовые синтетические 
мешки для сбора пыли Philips s-bag® или 
многоразовые мешки. Использование мешков других 
типов, а также мешков других производителей 
может привести к поломке пылесоса. 

 - Для обеспечения оптимального удержания пыли 
и работы пылесоса всегда заменяйте фильтры 
оригинальными фильтрами Philips необходимого 
типа (см. главу “Заказ аксессуаров”).

 - Уровень шума: Lc = 84 дБ(A)
Электромагнитные поля (ЭМП)

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

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

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

Қосалқы құралдарға тапсырыс беру
Қосалқы құралдар немесе қосалқы бөлшектер (шаң дорбалары, сүзгілер 
және қосымша саптамалар сияқты) сатып алу үшін,  
www.shop.philips.com/service сайтына кіріңіз немесе Philips 
дилеріне барыңыз. Сондай-ақ,еліңіздегі Philips Тұтынушыларды қолдау 
орталығына хабарласыңыз (байланыс мәліметтерін дүниежүзілік кепілдік 
парақшасынан қараңыз). 

Қоршаған орта
 - Жұмыс мерзімі аяқталғанда, құралды күнделікті үй қоқысымен бірге 

тастамай, қайта өңдеу үшін жинап алатын жерге өткізіңіз. Солай 
қоршаған ортаны қорғауға септігіңізді тигізесіз (Cурет 1).

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

Ақаулықтарды жою
Бұл тарауда құрылғыда ең жиі кездесетін мәселелер 
жинақталған. Төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, 
жиі қойылатын сұрақтар тізімін көру үшін www.philips.com/support 
торабына кіріңіз немесе еліңіздегі Тұтынушыларды қолдау орталығына 
хабарласыңыз. 

Проблема Ықтимал себебі Шешімі

Сорғызу қуаты 
жеткіліксіз.

Шаң дорбасы 
толы.

Қайта пайдаланылатын шаң 
дорбасын босатыңыз немесе 
бір рет пайдаланылатын шаң 
дорбасын ауыстырыңыз.

Сүзгілер 
кірлеген.

Сүзгілерді тазалаңыз немесе 
алмастырыңыз.

Сору қуаты 
төменгі 
параметрге 
орнатылған.

Құрылғыдағы немесе тұтқадағы 
реттегішпен сору қуатын 
көбейтіңіз.

Саптама, түтік 
немесе шланг 
бітеліп қалған.

Бітеліп қалған бөлікті ажыратып, 
керісінше жалғаңыз (мүмкіндік 
болса). Шаңсорғышты қосып, 
тұрып қалған затты кері бағытта 
сорғызу арқылы шығарып алыңыз.

Шаңсорғышты 
пайдаланғанда 
кейде электр 
соққыларын 
аламын.

Шаңсорғышта 
статикалық 
электр 
жиналады. Ауа 
ылғалдылығы 
неғұрлым 
төмен болса, 
құрылғыда 
соғұрлым көп 
статикалық 
электр 
жиналады.

Түтікті бөлмедегі металл заттарға 
жиі тигізіп тұру арқылы құрылғыны 
зарядсыздандырыңыз (мысалы, 
үстелдің немесе орындықтың 
аяқтары, радиатор және т.б.). 
Бөлмедегі ауа ылғалдылығын да 
көтере аласыз.

Шаң жинайтын дорбасы бар шаң сорғыш
Бақылауда жасап шығарған: “Philips Consumer Lifestyle B.V.”,  
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортшы:  “Филипс” ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, 
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961 1111
FC8291/02: 1100W (IEC), 230 V, 50-60 Hz

Үйде пайдалануға арналған
Ток соғудан қорғау класы: II- класс 

Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарға қатысты шағымдарды 
қабылдайтын заңды тұлға: «Филипс Казахстан» ЖШС Манас көшесі, 32А, 
503-кеңсе, 050008, Алматы қаласы, Қазақстан, тел. 8 75 11 65 0123
Юр. лицо принимающее претензии в отношении товара, 
приобретенного на территории Республики Казахстан: ТОО «Филипс 
Казахстан» ул.Манаса, 32А офис 503, 050008 Алматы, Казахстан,  
тел. 8 75 11 65 0123



Заказ аксессуаров
Чтобы приобрести аксессуары или запасные части (например, мешки 
для сбора пыли, фильтры и дополнительные насадки), посетите веб-
сайт www.shop.philips.com/service или обратитесь в местную 
торговую организацию Philips. Вы также можете обратиться в местный 
центр поддержки потребителей Philips (контактные данные указаны на 
гарантийном талоне). 

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

с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный 
пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить 
окружающую среду (Рис. 1).

Гарантия и поддержка
Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт 
www.philips.com/support или ознакомьтесь с информацией на 
гарантийном талоне. 

Поиск и устранение неисправностей
Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, 
возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно 
справиться с возникшими проблемами не удается, см. список часто 
задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/support или 
обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране. 

Проблема Возможная 
причина

Способы решения

Мощность 
всасывания 
недостаточна.

Мешок для 
пыли заполнен.

Очистите мешок многократного 
использования или замените 
одноразовый мешок для сбора 
пыли.

Фильтры 
загрязнены.

Очистите или замените фильтры.

Регулятор 
мощности 
всасывания 
установлен в 
положение 
низкой 
мощности.

С помощью регулятора на 
приборе или ручке увеличьте силу 
всасывания.

Засорены 
насадка, трубка 
или шланг.

Для удаления засора 
отсоедините засоренную деталь 
и присоедините ее (как можно 
плотнее) обратной стороной. 
Включите пылесос для продува 
засоренной детали в обратном 
направлении.

Иногда 
во время 
использования 
пылесоса 
возникают 
электрические 
разряды.

Пылесос 
накапливает 
статическое 
электричество. 
Чем ниже 
влажность 
воздуха в 
помещении, 
тем больше 
накапливается 
статического 
электричества.

Для снятия статического заряда 
чаще подносите трубку пылесоса 
к металлическим предметам, 
находящимся в помещении 
(например, к ножке стола или 
стула, к батарее отопления и пр.). 
Кроме того, можно повысить 
уровень влажности воздуха в 
помещении.

Мешковый пылесос
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, 
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер: ООО “Филипс”, Российская Федерация,
123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. + 7 495 961 1111
FC8291/02: 1100W (IEC), 230 V, 50-60 Hz

Для бытовых нужд
Класс защиты от электрического тока: Класс II 

Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает 
претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ  
«О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении 
товара, приобретенного на территории Российской Федерации.


