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English

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

Important safety information
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 center authorized by Philips or similarly qualified persons in order 
to avoid a hazard.

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

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

 - 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.

 - Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
 - This vacuum cleaner is designed for household use only. Do not use this 

vacuum cleaner to vacuum up building waste, cement dust, ashes, fine 
sand, lime and similar substances. Never use the vacuum cleaner without 
any of the filters. This could damage the motor and shorten the life of the 
vacuum cleaner. Always clean all parts of the vacuum cleaner as shown 
in the user manual. Do not clean any parts with water and/or cleaning 
agents if this is not specifically shown in the user manual.

 - Only use original Philips accessories or consumables.
 - Only operate this product on disposable 1.5 V AA alkaline batteries.
 - Do not recharge non-rechargeable batteries.
 - Keep product and batteries away from fire and do not expose them to 

direct sunlight or high temperatures.
 - If the product becomes abnormally hot or smelly, or changes color, stop 

using the product and contact Philips.
 - Do not place products and their batteries in microwave ovens or on 

induction cookers.
 - Do not modify, pierce, damage or dismantle the product or battery 

to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous 
substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.

 - If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If 
this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

 - When you handle batteries, make sure that your hands, the product and 
the batteries are dry.

 - Insert batteries with the + and - poles pointing in the direction indicated 
in the battery compartment or holder.

 - Do not mix different brands and types of batteries, do not mix new and 
used batteries and do not use batteries with different date codes.

 - Remove batteries from the product if you are not going to use it for some 
time.

 - To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not 
let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, 
hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery 
terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

 - Do not leave empty disposable batteries inside the product.

Caution
 - Never use the appliance without any of the filters. This could damage the 

motor and shorten the life of the appliance.
 - Only use Philips s-bag® disposable 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 ‚Ordering accessories‘).

 - Maximum noise level: Lc = 84 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, visit 
www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips dealer.  
You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country  
(see the international warranty leaflet for contact details).

Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support  
or read the international warranty leaflet.

Recycling
 - This symbol means that electrical products and batteries shall not be 

disposed of with normal household waste (Fig. 1).
 - Follow your country’s rules for the separate collection of electrical 

products and batteries.

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.

Troubleshooting
This chapter summarizes 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 Center 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.

For models with 
remote control: The 
infrared remote 
control does not 
function.

The batteries do not 
make full contact 
or have not been 
inserted properly.

Remove the lid of the battery 
compartment and insert the 
batteries correctly. Make sure 
the - and + poles point in the 
right direction.

The batteries are 
empty.

Replace the batteries. You can 
continue to vacuum but you 
cannot use the remote control 
to increase or decrease the 
suction. power or to switch off 
the appliance. To switch off 
the appliance, press the on/off 
button on the appliance.
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Türkçe

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips‘e hoş geldiniz! 
Philips‘in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü 
www.philips.com/MyVacuumCleaner adresinden kaydettirin. 

Önemli güvenlik bilgileri
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte 
başvurmak üzere saklayın.

Tehlike
Hiçbir zaman su veya başka bir sıvıyı, yanıcı maddeleri veya sıcak külleri 
süpürmeyin.

Uyarı
 - Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki 

şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
 - Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
 - Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmasını önlemek için 

mutlaka Philips‘in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde 
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.

 - Hortumu, boruyu veya diğer herhangi bir aksesuarı gözlerinize veya 
kulaklarınıza tutmayın ya da ağzınıza sokmayın.

 - Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını yapmadan önce fişi prizden 
çekilmelidir.

 - Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyusal ya da zihinsel 
becerileri gelişmemiş veya bilgisi ve tecrübesi olmayan kişiler tarafından 
kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması 
veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve 
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla 
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar 
tarafından yapılmamalıdır.

 - Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.
 - Bu elektrikli süpürge sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Bu 

elektrikli süpürgeyi inşaat atıkları, çimento tozu, kül, ince kum, kireç ve 
benzer maddeleri çekmek için kullanmayın. Elektrikli süpürgeyi filtre 
olmadan kesinlikle kullanmayın. Bu, motorun zarar görmesine ve elektrikli 
süpürgenin kullanım ömrünün azalmasına neden olabilir. Elektrikli 
süpürgenin tüm parçalarını her zaman kullanım kılavuzunda gösterilen 
şekilde temizleyin. Kullanım kılavuzunda özellikle gösterilmediği takdirde 
herhangi bir parçayı su ve/veya temizlik maddeleri ile temizlemeyin.

 - Yalnızca Philips tarafından üretilmiş aksesuar ve sarf malzemeleri kullanın.
 - Bu ürünü yalnızca tek kullanımlık 1,5 V AA alkalin pillerle çalıştırın.
 - Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye çalışmayın.
 - Ürün ve pilleri ateşten uzak tutun, doğrudan güneş ışığına veya yüksek 

sıcaklığa maruz bırakmayın.
 - Ürün aşırı ısınırsa, koku çıkarırsa veya rengi değişirse ürünü kullanmayı 

bırakıp Philips ile iletişime geçin.
 - Ürünleri ve pillerini mikrodalga fırına ya da endüksiyonlu pişiricilerin 

üstüne koymayın.
 - Pillerin ısınmasını veya zehirli ya da tehlikeli madde açığa çıkarmasını 

önlemek için ürünü veya pili açmayın, değiştirmeyin, delmeyin, sökmeyin 
ve hasar görmemesini sağlayın. Pillere kısa devre, aşırı yükleme veya 
tersine yükleme yapmayın.

 - Hasarlı veya sızdıran pillerin cilde ya da göze temas etmemesine dikkat 
edin. Bu durumda, hiç vakit kaybetmeden temas yerini suyla iyice yıkayın 
ve bir doktora başvurun.

 - Pillere dokunurken ellerinizin, ürünün ve pillerin kuru olmasına dikkat 
edin.

 - Pilleri + ve - kutupları pil bölmesindeki veya yuvasındaki göstergelerle 
eşleşecek şekilde takın.

 - Farklı marka ve tip piller karıştırmayın, yeni ve kullanılmış pilleri 
karıştırmayın ve farklı tarih koduna sahip pilleri kullanmayın.

 - Ürünü belirli bir süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.
 - Çıkarıldıktan sonra pillerin kazara kısa devre yapmasını önlemek için pil 

üzerindeki terminallerin metal nesnelere (bozuk para, toka, yüzük vb.) 
temas etmemesine çok dikkat edin. Pilleri alüminyum folyoya sarmayın. 
Atmadan önce pil terminallerini bantla kapatın veya pilleri bir plastik 
torbaya koyun.

 - Biten tek kullanımlık pilleri ürünün içinde bırakmayın.

Dikkat
 - Cihazı hiçbir filtre olmadan kesinlikle kullanmayın. Bu, motorun zarar 

görmesine ve cihazın kullanım ömrünün azalmasına neden olabilir.
 - Yalnızca Philips s-bag® tek kullanımlık toz torbaları veya tekrar 

kullanılabilen toz torbaları kullanın. Diğer toz torbası tiplerini veya 
markalarını kullanırsanız, elektrikli süpürge zarar görebilir.

 - Elektrikli süpürgenin optimum toz tutma ve performans sağlaması için, 
filtreleri her zaman doğru tipteki orijinal Philips filtreleri ile değiştirin (bk. 
‚Aksesuar siparişi‘ bölümü).

 - Maksimum gürültü seviyesi: Lc = 84 dB(A)

Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm 
standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için 
www.philips.com/parts-and-accessories adresini ziyaret edin ya da Philips 
bayinize gidin. Ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile de iletişim 
kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için uluslararası garanti belgesine göz atın).

Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support 
adresini ziyaret edin veya uluslararası garanti kitapçığını okuyun.

Geri dönüşüm
 - Bu simge, ürün ve pillerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması 

gerektiğini belirtir (Şek. 1).
 - Ülkenizde elektrikli ürün ve pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin 

yürürlükte olan yönetmelikleri izleyin.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pillerin takılması ve/veya çıkarılması ile 
ilgili olarak kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara bakın.

Biten tek kullanımlık pilleri her zaman cihazdan çıkarın. Pilleri atarken 
gerekli tüm güvenlik önlemlerini alın.

Sorun giderme
Bu bölümde, cihazla ilgili en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetleyeceğiz. 
Sorunu aşağıda verilen bilgileri kullanarak çözemiyorsanız, sık sorulan sorular 
listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki 
Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun Olası neden Çözüm

Emiş gücü yetersiz. Toz torbası dolu 
olabilir.

Tekrar kullanılabilir toz 
torbasını boşaltın veya tek 
kullanımlık toz torbasını 
değiştirin.

Filtreler kirli olabilir. Filtreleri temizleyin ya da 
değiştirin.

Emiş gücü düşük 
ayarda olabilir.

Emme gücünü cihazdaki veya 
saptaki regülatörle artırın.

Başlık, boru veya 
hortum tıkanmış 
olabilir.

Tıkanıklığı gidermek için 
tıkanan aparatı çıkartarak ters 
taraftan (mümkün olduğunca 
uzak) bağlayın. Elektrikli 
süpürgeyi açarak tıkanmış 
parçaya ters yönden hava 
gönderin.

Elektrikli süpürgeyi 
kullanırken bazen 
elektrik çarpmış gibi 
hissediyorum.

Elektrikli 
süpürgenizde statik 
elektrik birikebilir. 
Havadaki nem ne 
kadar düşük olursa 
cihazlarda biriken 
statik elektrik o kadar 
yüksek olur.

Boruyu sık sık odadaki diğer 
metal nesnelere değdirerek 
cihaz yükünü boşaltın 
(örneğin, masanın veya 
sandalyenin ayakları, radyatör 
vb.). Ayrıca odadaki nem 
seviyesini de artırabilirsiniz.

Uzaktan kumandalı 
modeller için: 
Kızılötesi uzaktan 
kumanda 
çalışmıyor.

Piller tam olarak 
temas etmiyor veya 
düzgün şekilde 
takılmamış.

Pil bölmesinin kapağını çıkarın 
ve pilleri doğru şekilde takın. 
- ve + kutupların doğru yönde 
olduğundan emin olun.

Piller bitmiştir. Pilleri değiştirin. Süpürmeye 
devam edebilir, ancak uzaktan 
kumandayı emme gücünü 
artırmak/azaltmak veya cihazı 
kapatmak için kullanamazsınız. 
Cihazı kapatmak için cihaz 
üzerindeki açma/kapama 
düğmesine basın.
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