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1 Σημαντικό
Ασφάλεια

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αναβαθμίσει τη συσκευή καθαρισμού στην πιο πρόσφατη έκδοση. Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αυτήν την αναβάθμιση μέσω της εφαρμογής Clean Home+.

Κίνδυνος
•
Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό, οποιοδήποτε άλλο υγρό
ή (εύφλεκτο) απορρυπαντικό και μην τα αφήνετε να εισέλθουν
στη συσκευή, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
ή/και πυρκαγιάς.
•
Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά όπως εντομοκτόνα ή άρωμα
γύρω από τη συσκευή.
Προειδοποίηση
•
Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
•
Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί
από τη Philips, από κάποιο κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο
από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς
αποφυγή κινδύνου.
•
Αν το φις, το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η συσκευή έχουν
υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
•
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από
8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
•
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
•
Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη
συσκευή χωρίς επιτήρηση.
•
Μην εμποδίζετε την είσοδο και την έξοδο του αέρα
τοποθετώντας αντικείμενα στην έξοδο του αέρα ή μπροστά
από την είσοδο του αέρα.
2
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Φροντίστε να μην πέσουν ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή
από την έξοδο αέρα.
•
Τυπική διασύνδεση Wi-Fi βασισμένη στα πρότυπα 802.11b/g/n
στα 2,4 GHz με μέγιστη ισχύ εξόδου 31,62 mW EIRP.
Προσοχή
•
Αυτή η συσκευή δεν αποτελεί υποκατάστατο του σωστού
εξαερισμού, του τακτικού καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα ή
της χρήσης απορροφητήρα ή εξαεριστήρα κατά τη διάρκεια
του μαγειρέματος.
•
Να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε
στεγνή, σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
•
Αφήστε τουλάχιστον 20 εκ. αέρα γύρω από τη συσκευή και
τουλάχιστον 30 εκ. αέρα πάνω από τη συσκευή.
•
Μην κάθεστε και μην στέκεστε επάνω στη συσκευή. Μην
τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή.
•
Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από το
κλιματιστικό, ώστε να μην στάξει υγρασία πάνω στη συσκευή.
•
Να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια φίλτρα της Philips που
προορίζονται ειδικά για τη συγκεκριμένη συσκευή. Μην
χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο φίλτρο.
•
Η καύση του φίλτρου μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμο
κίνδυνο για τον άνθρωπο ή/και να θέσει σε κίνδυνο άλλες ζωές.
Μην χρησιμοποιείτε το φίλτρο ως καύσιμο ή για παρόμοιους
σκοπούς.
•
Αποφύγετε τα χτυπήματα στη συσκευή (ειδικά στην είσοδο και
έξοδο αέρα) με σκληρά αντικείμενα.
•
Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα μέσα
στην έξοδο αέρα ή στην είσοδο αέρα, για να αποφύγετε
τραυματισμούς ή τη δυσλειτουργία της συσκευής.
•
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν έχετε χρησιμοποιήσει
εντομοαπωθητικά εσωτερικού χώρου που παράγουν καπνό ή
σε μέρη όπου υπάρχουν υπολείμματα λαδιού, λιβάνι που καίει
ή αναθυμιάσεις από χημικά.
•
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές γκαζιού/
αερίου, συσκευές θέρμανσης ή τζάκια.
•
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•

•
•

•

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν
θέλετε να μετακινήσετε και να καθαρίσετε τη συσκευή, να
αντικαταστήσετε το φίλτρο ή να πραγματοποιήσετε άλλες
εργασίες συντήρησης.
Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση κάτω
από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον ή σε
περιβάλλον με υψηλή υγρασία ή υψηλές θερμοκρασίες
περιβάλλοντος, όπως το μπάνιο, η τουαλέτα ή η κουζίνα, ή σε
δωμάτιο με σημαντικές αλλαγές θερμοκρασίας.
Η συσκευή δεν αφαιρεί το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ή
το ραδόνιο (Rn). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή
ασφαλείας σε περίπτωση ατυχημάτων με διαδικασίες καύσης
και επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα
και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να
απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας
(2012/19/ΕΕ).
Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν η DAP B.V. δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός τύπου AC1715
συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης
Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση:
www.philips.com.
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2 Η συσκευή καθαρισμού αέρα σας
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Επισκόπηση προϊόντος
Πίνακας
ελέγχου

Έξοδος αέρα

Αισθητήρας
σωματιδίων
Φίλτρο NanoProtect
(FY1700/30)

Πίσω
κάλυμμα

Τροφοδοτικό*
(KA3601A2401500EU)
*Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό
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Επισκόπηση χειριστηρίων

Κουμπιά ελέγχου
Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης φωτός

Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

Κουμπί διακόπτη λειτουργίας
Οθόνη
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Ένδειξη Wi-Fi

Αυτόματη λειτουργία

Ταχύτητα 1

Ταχύτητα 2

Λειτουργία Turbo

Λειτουργία ύπνου

Ένδειξη PM2.5

Ένδειξη δείκτη αλλεργιογόνων
σε εσωτερικούς χώρους

Ειδοποίηση καθαρισμού φίλτρου

Ειδοποίηση αντικατάστασης
φίλτρου

3 Ξεκινώντας
Τοποθέτηση του φίλτρου

Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία του φίλτρου πριν από την πρώτη χρήση.
Σημείωση: Προτού τοποθετήσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
καθαρισμού αέρα έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.

1

1
2
3
4
5

2

3

4

5

Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το από τη συσκευή.
Τραβήξτε το φίλτρο από τη συσκευή.
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας του φίλτρου καθαρισμού αέρα.
Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη συσκευή.
Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

Κατανόηση ένδειξης Wi-Fi
Κατάσταση εικονιδίου Wi-Fi

Κατάσταση σύνδεσης Wi-Fi

Αναβοσβήνει με πορτοκαλί
χρώμα

Γίνεται σύνδεση με το smartphone

Σταθερά αναμμένη με
πορτοκαλί χρώμα

Έχει γίνει σύνδεση με το smartphone

Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα

Γίνεται σύνδεση με τον διακομιστή

Σταθερά αναμμένη με λευκό
χρώμα

Έχει γίνει σύνδεση με τον διακομιστή

Απενεργοποιημένο

Η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη

EL

7

Σύνδεση στο ρεύμα

Σημείωση: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε
το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το
βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
Συνδέστε το τροφοδοτικό:
• Πρώτα, στην υποδοχή τροφοδοσίας της συσκευής.
• Έπειτα, στην επιτοίχια πρίζα.

Σύνδεση Wi-Fi
Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά
Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής “Clean Home+” της
Philips από το App Store ή το Google Play.
2 Συνδέστε το φις της συσκευής καθαρισμού αέρα στην πρίζα και
αγγίξτε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα.
» Η ένδειξη Wi-Fi
αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για πρώτη φορά.
3 Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή το tablet έχει συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi.
4 Εκκινήστε την εφαρμογή “Clean Home+” και κάντε κλικ στην επιλογή
"Σύνδεση νέας συσκευής" ή πατήστε το κουμπί “+” στο πάνω μέρος της
οθόνης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να
συνδέσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα στο δίκτυό σας.
Σημείωση:
• Αυτή η οδηγία ισχύει μόνο για την πρώτη ρύθμιση της συσκευής καθαρισμού
αέρα. Εάν το δίκτυο έχει αλλάξει ή πρέπει να επαναληφθεί η ρύθμιση, ανατρέξτε
στο κεφάλαιο "Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi" στη σελίδα 8.
• Εάν θέλετε να συνδέσετε περισσότερες από μία συσκευές καθαρισμού αέρα στο
smartphone ή το tablet σας, πρέπει να κάνετε μία-μία τις συνδέσεις.
• Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του smartphone ή του tablet και της
συσκευής καθαρισμού αέρα είναι μικρότερη από 10 m χωρίς εμπόδια.
• Αυτή η εφαρμογή υποστηρίζει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Android και
iOS. Ελέγξτε τη διεύθυνση www.philips.com/cleanhome για την πιο πρόσφατη
ενημέρωση των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων και συσκευών.

1

Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi
Σημείωση:
• Εάν αλλάξει το προεπιλεγμένο σας δίκτυο, πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά της
σύνδεσης Wi-Fi.
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1
2

3

Συνδέστε το φις της συσκευής καθαρισμού αέρα στην πρίζα και αγγίξτε το
για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα.
Πατήστε παρατεταμένα το
για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα
ηχητικό σήμα.
» Η συσκευή καθαρισμού αέρα μεταβαίνει στη λειτουργία σύζευξης.
» Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi
αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
Ακολουθήστε τα βήματα 3-4 στην ενότητα "Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για
πρώτη φορά".

4 Χρήση της συσκευής καθαρισμού αέρα
Κατανόηση της φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα

Η φωτεινή ένδειξη ποιότητας αέρα
Χρώμα φωτεινής
Επίπεδο
ανάβει αυτόματα όταν ενεργοποιείται
ένδειξης
ποιότητας
ποιότητας
η συσκευή καθαρισμού αέρα και
αέρα
αέρα
φωτίζεται διαδοχικά με όλα τα
χρώματα. Μετά από περίπου 30
Μπλε
Καλός
δευτερόλεπτα, ο αισθητήρας
Μπλε-μοβ
Επαρκής
σωματιδίων επιλέγει το χρώμα
που αντιστοιχεί στην ποιότητα
Μοβ-κόκκινο
Φτωχό
αέρα περιβάλλοντος για τα
Κόκκινο
Πολύ χαμηλή
αερομεταφερόμενα σωματίδια.
Το χρώμα της φωτεινής ένδειξης ποιότητας αέρα καθορίζεται από τον υψηλότερο
δείκτη μεταξύ των ενδείξεων PM2.5 και IAI.
PM2.5
Η τεχνολογία ανίχνευσης AeraSense
Χρώμα φωτεινής
ανιχνεύει με ακρίβεια την παραμικρή
Επίπεδο
ένδειξης ποιότητας
αλλαγή σωματιδίων στον αέρα και
PM2.5
αέρα
ανταποκρίνεται γρήγορα σε αυτήν. Σας
παρέχει σιγουριά με σχόλια για την τιμή ≤12
Μπλε
PM2.5 σε πραγματικό χρόνο.
13-35
Μπλε-μοβ
Οι περισσότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι
36-55
Μοβ-κόκκινο
εσωτερικού χώρου ανήκουν στην
κατηγορία PM2.5, η οποία αφορά
>55
Κόκκινο
αερομεταφερόμενους σωματιδιακούς
ρύπους με μέγεθος κάτω από 2,5 μικρόμετρα. Συνήθεις πηγές μικροσωματιδίων
εσωτερικού χώρου είναι ο καπνός του τσιγάρου, το μαγείρεμα, η καύση κεριών.
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Ορισμένα αερομεταφερόμενα βακτήρια και τα μικρότερα σπόρια μούχλας, τα
αλλεργιογόνα των κατοικίδιων ζώων και τα αλλεργιογόνα από ακάρεα σκόνης
εμπίπτουν επίσης στην κατηγορία PM2.5.
IAI
Ο επαγγελματικής ποιότητας αισθητήρας
AeraSense ανιχνεύει το επίπεδο των
αλλεργιογόνων στον αέρα των εσωτερικών
χώρων και παρέχει μια αριθμητική ένδειξη από
1 έως 12 για το πιθανό επίπεδο κινδύνου από
τα αλλεργιογόνα στον αέρα των εσωτερικών
χώρων. Η ένδειξη 1 υποδεικνύει βέλτιστη
ποιότητα αέρα.

Χρώμα φωτεινής
Επίπεδο
ένδειξης ποιότητας
IAI
αέρα
1-3

Μπλε

4-6

Μπλε-μοβ

7-9

Μοβ-κόκκινο

10-12

Κόκκινο

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Σημείωση:
• Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, πρέπει να κλείνετε τις πόρτες και τα
παράθυρα.
• Μην πλησιάζετε τις κουρτίνες στο άνοιγμα εισόδου αέρα ή στο άνοιγμα εξόδου
αέρα.
1 Συνδέστε το βύσμα της συσκευής καθαρισμού αέρα στην πρίζα.
2 Αγγίξτε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα.
» Η συσκευή καθαρισμού αέρα παράγει ένα ηχητικό
σήμα.
» Στη διάρκεια της προθέρμανσης, εμφανίζεται η
ένδειξη "
" στην οθόνη. Στη συνέχεια, η συσκευή
καθαρισμού αέρα εμφανίζει το επίπεδο PM2.5/IAI
μετά από τη μέτρηση της ποιότητας αέρα.
» Η συσκευή καθαρισμού αέρα μεταβαίνει σε
αυτόματη λειτουργία και εμφανίζει τον δείκτη ΙΑΙ
στην οθόνη.
3 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού αέρα, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.
Σημείωση: Αν η συσκευή καθαρισμού αέρα παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα
μετά από την απενεργοποίηση, θα λειτουργήσει με τις προηγούμενες ρυθμίσεις
όταν την ενεργοποιήσετε ξανά.
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Αλλαγή της ρύθμισης λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία, την ταχύτητα 1, την ταχύτητα
2, τη λειτουργία Turbo ή την κατάσταση αναστολής λειτουργίας αγγίζοντας το
κουμπί .

Αυτόματη λειτουργία ( ): Η συσκευή
καθαρισμού αέρα προσαρμόζει
αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα
ανάλογα με την ποιότητα του αέρα του
περιβάλλοντος.

Μη αυτόματη ταχύτητα ( και
): Στη μη αυτόματη λειτουργία, η
συσκευή καθαρισμού αέρα λειτουργεί
στην ταχύτητα 1 ή στην ταχύτητα 2.

Λειτουργία Turbo (
): Η συσκευή
καθαρισμού αέρα λειτουργεί στην
υψηλότερη ταχύτητα.

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας
( ): Η συσκευή καθαρισμού αέρα
λειτουργεί αθόρυβα σε χαμηλή
ταχύτητα. Μετά από 3 δευτερόλεπτα,
η οθόνη σβήνει.

EL
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Εναλλαγή της ένδειξης στην οθόνη

Σημείωση: Στη συσκευή εμφανίζεται από προεπιλογή το επίπεδο PM2.5.
• Για εναλλαγή της ένδειξης στην οθόνη μεταξύ IAI/PM2.5, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

3s

3s

Χρήση της λειτουργίας ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης ανάλογα με τον φωτισμό

Με τον αισθητήρα φωτός, ο πίνακας ελέγχου μπορεί να ενεργοποιείται, να
απενεργοποιείται ή να μειώνει τη φωτεινότητά του αυτόματα ανάλογα με τον
φωτισμό του περιβάλλοντος. Ο πίνακας ελέγχου θα απενεργοποιείται ή θα έχει
μειωμένη φωτεινότητα όταν ο φωτισμός περιβάλλοντος είναι χαμηλός. Μπορείτε
να αγγίξετε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε όλες τις φωτεινές
ενδείξεις. Στη συνέχεια, εάν δεν γίνει καμία περαιτέρω ενέργεια, όλες οι φωτεινές
ενδείξεις θα σβήσουν ή θα μειωθεί ξανά η φωτεινότητά τους, ώστε να ταιριάζουν
με τον φωτισμό του περιβάλλοντος.
Μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί , για να απενεργοποιήσετε όλες τις
φωτεινές ενδείξεις και τον πίνακα ελέγχου. Αγγίξτε οποιοδήποτε κουμπί για να
ενεργοποιήσετε όλες τις λυχνίες.
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5 Καθαρισμός και συντήρηση

Σημείωση:
• Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα προτού
την καθαρίσετε.
• Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, δραστικά ή εύφλεκτα καθαριστικά,
όπως λευκαντικό ή οινόπνευμα, για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της
συσκευής.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά (συμπεριλαμβανομένου του νερού) για να
καθαρίσετε το φίλτρο.
• Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τον αισθητήρα σωματιδίων με ηλεκτρική
σκούπα.

Πρόγραμμα καθαρισμού
Συχνότητα

Μέθοδος καθαρισμού

Όταν χρειάζεται

Σκουπίστε το πλαστικό τμήμα της συσκευής με
ένα μαλακό, στεγνό πανί
Καθαρίστε το κάλυμμα εξόδου αέρα

Κάθε δύο μήνες

Καθαρίστε τον αισθητήρα σωματιδίων με μια
στεγνή μπατονέτα

Η ένδειξη
οθόνη.

Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου

εμφανίζεται στην

Καθαρισμός του σώματος της συσκευής καθαρισμού
αέρα

Φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της
συσκευής καθαρισμού αέρα, ώστε να εμποδίζεται η συλλογή σκόνης.
• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε το εσωτερικό και
το εξωτερικό μέρος της συσκευής καθαρισμού αέρα και το άνοιγμα εξόδου του
αέρα.

EL
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Καθαρισμός του αισθητήρα σωματιδίων

Για βέλτιστη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να καθαρίζετε τον αισθητήρα
σωματιδίων κάθε 2 μήνες.
Σημείωση:
• Εάν η συσκευή καθαρισμού αέρα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με σκόνη,
μπορεί να χρειάζεται συχνότερο καθάρισμα.
• Εάν το επίπεδο υγρασίας στο χώρο είναι πολύ υψηλό, μπορεί να προκύψει
υγροποίηση υδρατμών στον αισθητήρα σωματιδίων και η φωτεινή ένδειξη
ποιότητας αέρα μπορεί να υποδείξει κακή ποιότητα αέρα, παρόλο που η
ποιότητα του αέρα είναι πραγματικά καλή. Σε αυτήν την περίπτωση, καθαρίστε
τον αισθητήρα σωματιδίων.

2

1
2
3
4
5

3

5

Απενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
Ανοίξτε το κάλυμμα του αισθητήρα ποιότητας αέρα.
Καθαρίστε τον αισθητήρα σωματιδίων με μια υγρή μπατονέτα.
Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα με μια στεγνή μπατονέτα.
Κλείστε τον αισθητήρα ποιότητας αέρα.

Καθαρισμός της επιφάνειας του φίλτρου
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Κατάσταση λυχνίας
ειδοποίησης για το
φίλτρο

Ενέργεια

Η ειδοποίηση
καθαρισμού φίλτρου
εμφανίζεται στην
οθόνη.

Καθαρίστε την επιφάνεια
του φίλτρου με ηλεκτρική
σκούπα.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.

1
2

3

4

5

Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το από τη συσκευή.
Τραβήξτε το φίλτρο από τη συσκευή.
Καθαρίστε την επιφάνεια του φίλτρου με ηλεκτρική σκούπα.
Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη συσκευή.
Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.
9
Συνδέστε το βύσμα της συσκευής καθαρισμού
αέρα στην πρίζα.
8 Αγγίξτε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
9 Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί και για
3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε το χρόνο
καθαρισμού του φίλτρου.
10 Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από τον καθαρισμό
του φίλτρου.

6

2
3
4
5
6
7

+

3s

Αντικατάσταση του φίλτρου
Κατανόηση του κλειδώματος υγιούς προστασίας
Αυτή η συσκευή καθαρισμού αέρα διαθέτει δείκτη αντικατάστασης φίλτρου,
ώστε να διασφαλίζεται ότι το φίλτρο καθαρισμού αέρα βρίσκεται στη βέλτιστη
κατάσταση κατά τη λειτουργία της συσκευής. Όταν πρέπει να αντικατασταθεί το
φίλτρο, η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου ανάβει με κόκκινο χρώμα.
Εάν το φίλτρο δεν αντικατασταθεί εγκαίρως, η συσκευή καθαρισμού αέρα
θα πάψει να λειτουργεί και θα κλειδώσει αυτόματα για να προστατεύσει την
ποιότητα του αέρα στο δωμάτιο. Αντικαταστήστε το φίλτρο το συντομότερο
δυνατόν.

EL
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Αντικατάσταση του φίλτρου
Σημείωση:
• Το φίλτρο δεν πλένεται και δεν επαναχρησιμοποιείται.
• Πρέπει να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή καθαρισμού αέρα και να την
αποσυνδέετε από την πρίζα προτού αντικαταστήσετε τα φίλτρα.

1

Κατάσταση λυχνίας
ειδοποίησης για το
φίλτρο

Ενέργεια

Η ειδοποίηση
αντικατάστασης
φίλτρου ανάβει

Αντικαταστήστε το φίλτρο
NanoProtect (FY1700/30)

Απενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.

2

3

4

5

6

Τραβήξτε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το από τη συσκευή.
Τραβήξτε το φίλτρο από τη συσκευή.
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το καινούργιο φίλτρο.
Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο στη συσκευή.
Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.
Συνδέστε το βύσμα της συσκευής καθαρισμού
αέρα στην πρίζα.
9
8 Αγγίξτε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή.
9 Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί και για
3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε το μετρητή
+
διάρκειας ζωής του φίλτρου.
10 Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά από την
3s
αντικατάσταση του φίλτρου.
Σημείωση: Μην μυρίζετε το φίλτρο, διότι έχει συλλέξει ρύπους από τον αέρα.

2
3
4
5
6
7
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Επαναφορά φίλτρου

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το φίλτρο προτού εμφανιστεί η ειδοποίηση
αντικατάστασης φίλτρου ( ) στην οθόνη. Μετά την αντικατάσταση ενός
φίλτρου, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου μη
αυτόματα.
1 Αγγίξτε το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

2

3

+

3s
2
3

Συνδέστε το φις στην πρίζα.
Εντός 15 δευτερολέπτων μετά από την ενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί και για 3 δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τον μετρητή
διάρκειας ζωής του φίλτρου.

6 Αποθήκευση
1
2
3
4
5
6

Απενεργοποιήστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και αποσυνδέστε την από την
πρίζα.
Καθαρίστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα, τον αισθητήρα σωματιδίων και
την επιφάνεια του φίλτρου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και
συντήρηση").
Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν καλά στον αέρα προτού τα
αποθηκεύσετε.
Τυλίξτε το φίλτρο σε αεροστεγείς πλαστικές σακούλες.
Αποθηκεύστε τη συσκευή καθαρισμού αέρα και το φίλτρο σε δροσερό, στεγνό
μέρος.
Πρέπει να πλένετε πάντα σχολαστικά τα χέρια σας μετά από τον χειρισμό του
φίλτρου.

EL
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7 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί
να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα
με τις παρακάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
καταναλωτών στη χώρα σας.
Αιτία

Πιθανή λύση

Η συσκευή δεν
λειτουργεί σωστά.

•

Η ειδοποίηση αντικατάστασης φίλτρου είναι συνεχώς
αναμμένη, αλλά δεν έχετε αντικαταστήσει το αντίστοιχο
φίλτρο. Ως αποτέλεσμα, η συσκευή έχει κλειδωθεί.
Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε το φίλτρο
και αγγίξτε παρατεταμένα τα κουμπιά και για να
μηδενίσετε τον μετρητή διάρκειας ζωής του φίλτρου.

Η ροή αέρα που
εξέρχεται από
την έξοδο αέρα
είναι σημαντικά
ασθενέστερη από
πριν.

•

Η επιφάνεια του φίλτρου είναι βρώμικη. Καθαρίστε
την επιφάνεια του φίλτρου (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"Καθαρισμός και συντήρηση").

Η ποιότητα
του αέρα δεν
βελτιώνεται,
παρόλο που
η συσκευή
λειτουργεί για
μεγάλο χρονικό
διάστημα.

•

Ελέγξτε εάν το υλικό συσκευασίας έχει αφαιρεθεί από το
φίλτρο.
Το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί στη συσκευή. Βεβαιωθείτε
ότι το φίλτρο (FY1700/30) έχει τοποθετηθεί σωστά.
Ο αισθητήρας σωματιδίων είναι υγρός. Το επίπεδο
υγρασίας στο δωμάτιο είναι υψηλό και προκαλεί
υγροποίηση υδρατμών. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας
σωματιδίων είναι καθαρός και στεγνός (ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση").
Το μέγεθος του δωματίου είναι μεγάλο ή η ποιότητα του
εξωτερικού αέρα είναι χαμηλή.
Για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, πρέπει να κλείνετε τις
πόρτες και τα παράθυρα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
καθαρισμού αέρα.
Υπάρχουν πηγές ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους. Για
παράδειγμα, κάπνισμα, μαγείρεμα, θυμίαμα, άρωμα ή
αλκοόλ.
Το φίλτρο φτάνει στο τέλος της ζωής του. Αντικαταστήστε
το φίλτρο με ένα νέο.

•
•

•

•

•
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Αιτία

Πιθανή λύση

Το χρώμα της
φωτεινής ένδειξης
ποιότητας αέρα
παραμένει πάντα
το ίδιο.

•

Ο αισθητήρας σωματιδίων είναι βρόμικος. Καθαρίστε
τον αισθητήρα σωματιδίων (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"Καθαρισμός και συντήρηση").

Η συσκευή
αναδίδει μια
περίεργη οσμή.

•

Τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή, μπορεί να αναδίδει μια οσμή πλαστικού.
Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, εάν η συσκευή
αναδίδει οσμή καμένου ακόμη και αν αφαιρέσετε τα
φίλτρα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο
της Philips ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις
της Philips. Το φίλτρο μπορεί να παράγει οσμή αφού
χρησιμοποιηθεί για λίγο, λόγω της απορρόφησης αερίων
εσωτερικού χώρου. Συνιστάται να επανενεργοποιήσετε
το φίλτρο, τοποθετώντας το σε άμεσο ηλιακό φως για
επαναλαμβανόμενη χρήση. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει
οσμή, αντικαταστήστε το φίλτρο.

Η συσκευή κάνει
πολύ θόρυβο.

•

Είναι φυσιολογικό να λειτουργεί η συσκευή στη λειτουργία
Turbo.
Στην αυτόματη λειτουργία, εάν η συσκευή κάνει
πολύ θόρυβο, είναι πιθανό να λειτουργεί με υψηλή
ταχύτητα επειδή η ποιότητα του αέρα χειροτερεύει ή η
εξατομικευμένη ρύθμιση στην εφαρμογή ενεργοποιεί
την υψηλότερη ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μπορείτε να
επιλέξετε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή να
αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή.
Εάν ακούγεται ασυνήθιστος ήχος, επικοινωνήστε με το
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Αν πέσει κάποιο αντικείμενο στην έξοδο αέρα, μπορεί
επίσης να προκαλέσει ασυνήθιστο δυνατό ήχο.
Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και γυρίστε τη
συσκευή ανάποδα, για να αφαιρέσετε ξένα αντικείμενα
από τη συσκευή.

•

•
•

Η συσκευή
συνεχίζει να
υποδεικνύει
ότι πρέπει να
αντικαταστήσω το
φίλτρο, αλλά το
έκανα ήδη.

•

Ίσως δεν μηδενίσατε τον μετρητή διάρκειας ζωής του
φίλτρου. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Στη συνέχεια, αγγίξτε
παρατεταμένα το κουμπί και για 3 δευτερόλεπτα.

EL
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Αιτία
Εμφανίζεται
ο κωδικός
σφάλματος "Ε1"
στην οθόνη.

Πιθανή λύση
•

Το μοτέρ παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

•

Εάν ο δρομολογητής στον οποίο είναι συνδεδεμένη
η συσκευή καθαρισμού αέρα είναι διπλής ζώνης και
δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο 2,4 GHz τη δεδομένη
στιγμή, μεταβείτε σε άλλη ζώνη του ίδιου δρομολογητή
(2,4 GHz) και προσπαθήστε να επαναλάβετε τη σύζευξη
της συσκευής καθαρισμού αέρα. Τα δίκτυα 5 GHz δεν
υποστηρίζονται.
Τα δίκτυα ελέγχου ταυτότητας web δεν υποστηρίζονται.
Ελέγξτε εάν η συσκευή καθαρισμού αέρα βρίσκεται εντός
της εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi. Μπορείτε να
προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τη συσκευή καθαρισμού
αέρα πιο κοντά στον δρομολογητή Wi-Fi.
Ελέγξτε εάν το όνομα δικτύου είναι σωστό. Στο όνομα
δικτύου γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Ελέγξτε αν ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi είναι σωστός. Στον
κωδικό πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
Επαναλάβετε τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες στην
ενότητα «Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi».
Η συνδεσιμότητα Wi-Fi μπορεί να διακοπεί λόγω
ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ή παρεμβολών άλλης
φύσεως. Φροντίστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά
από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να
προκαλέσουν παρεμβολές.
Ελέγξτε μήπως η κινητή συσκευή είναι σε λειτουργία
πτήσης. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία πτήσης είναι
απενεργοποιημένη κατά τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi.
Συμβουλευτείτε την ενότητα βοήθειας στην εφαρμογή για
αναλυτικές και ενημερωμένες συμβουλές αντιμετώπισης
προβλημάτων.

•
•

•

Η ρύθμιση Wi-Fi
δεν είναι επιτυχής.

•
•
•

•

•
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8 Εγγύηση και επισκευές
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επισκεφθείτε
τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα
σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Αν δεν
υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον
τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

Παραγγελία ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων

Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε ένα ανταλλακτικό ή αν θέλετε να αγοράσετε ένα
επιπλέον ανταλλακτικό, μεταβείτε στον αντιπρόσωπο της Philips, ή επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.philips.com/support.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την απόκτηση των ανταλλακτικών,
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα
σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο φυλλάδιο της διεθνούς
εγγύησης).
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