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1 Fontos
Biztonság

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és
őrizze meg későbbi használatra.
A legjobb teljesítmény érdekében győződjön meg róla, hogy a légtisztító a
legújabb verzióra van frissítve. Ezt a frissítést a Clean Home+ alkalmazáson
keresztül végezheti el.

Veszély
•
Az áramütés és/vagy tűz kockázatának elkerülése érdekében
ne tisztítsa a készüléket vízzel, egyéb folyadékkal vagy
(tűzveszélyes) tisztítószerrel, és ne engedje, hogy azok a
készülékbe kerüljenek.
•
Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, pl. rovarirtót vagy
illatosítót a készülék közelében.
Figyelmeztetés
•
A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta
feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatéval.
•
Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése
érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben
ki kell cserélni.
•
Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a
vezeték vagy a készülék sérült.
•
A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai,
érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a
készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják,
amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a
készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó
veszélyeket.
•
Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
•
Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és
nem végezhetnek karbantartást rajta.
•
Ne zárja el a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyílásokat,
például ne helyezzen tárgyakat a levegőkimeneti nyílásra vagy
a levegőbemeneti nyílás elé.
2
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Vigyázzon, hogy ne essen idegen tárgy a készülékbe a
levegőkimeneti nyílásán keresztül.
•
Normál WiFi interfész 802.11b/g/n alapon, 2,4 GHz-en,
31,62 mW-os EIRP maximális kimeneti teljesítménnyel.
Vigyázat!
•
A készülék nem helyettesíti a megfelelő szellőztetést,
a rendszeres porszívózást, illetve főzéskor a szagelszívó
használatát.
•
Mindig száraz, stabil és vízszintes felületen tárolja és használja
a készüléket.
•
Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a készülék körül, illetve
hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a készülék előtt.
•
Ne üljön vagy álljon a készülékre. Ne tegyen semmit a
készülékre.
•
Ne helyezze a készüléket közvetlenül légkondicionáló alá,
nehogy a kicsapódó pára a készülékre csepegjen.
•
Kizárólag az ehhez a készülékhez való, eredeti Philips szűrőket
használja. Semmilyen más szűrőt ne használjon.
•
A szűrő égése visszafordíthatatlan veszéllyel járhat az emberre
nézve és/vagy veszélyeztetheti mások életét. Ne használja a
szűrőt tüzelőanyagként vagy hasonló célokra.
•
Ügyeljen, hogy ne csapódjanak kemény tárgyak a készülékhez
(különösen a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyíláshoz).
•
Ne nyúljon be kézzel vagy más tárggyal a levegőkimeneti
vagy -bemeneti nyílásba, mert az sérüléshez vagy a készülék
meghibásodásához vezethet.
•
Ne használja a készüléket, ha a helyiségben füstölő
rovarriasztót, olajos párologtatót vagy füstölőt helyezett el,
vagy vegyi gázok vannak a levegőben.
•
Ne használja a készüléket gázkészülék, fűtőberendezés vagy
kandalló közelében.
•
A készülék hálózati csatlakozódugóját mindig húzza ki a
fali aljzatból, ha szeretné elmozdítani vagy megtisztítani
a készüléket, ha szeretné kicserélni a szűrőt, vagy egyéb
karbantartást szeretne végezni.
•
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•
•

•

A készülék csak háztartási használatra alkalmas, normál
működési körülmények között.
Ne használja a készüléket nedves vagy magas páratartalmú
környezetben vagy magas hőmérsékletű helyiségekben,
például fürdőszobában, mellékhelyiségben, konyhában vagy
olyan helyiségben, ahol nagy a hőmérséklet-ingadozás.
A készülék nem távolítja el a szén-monoxidot (CO) és a
radont (Rn). Nem használható biztonsági eszközként az égési
folyamatokkal és veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos
balesetek esetén.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó
szabványnak és előírásnak megfelel.

Újrahasznosítás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási
hulladékként (2012/19/EU).
Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek
hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzésében.

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

A DAP B.V. ezennel kijelenti, hogy az AC1715 típusú rádióberendezés megfelel
a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a
következő internetcímen érhető el: www.philips.com.
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2 A légtisztító
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában!
A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja
termékét az alábbi honlapon: www.philips.com/welcome.

A termék rövid bemutatása
Kezelőpanel

Levegőkimeneti nyílás

Részecskeérzékelő

NanoProtect szűrő
(FY1700/30)

Hátsó
burkolat

Csatlakozóadaptert*
(KA3601A2401500EU )
*Kérjük, csak a mellékelt csatlakozóadaptert használja.
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Vezérlőszervek áttekintése

Kezelőgombok
Jelzőfény be-/kikapcsoló gombja

Be-/kikapcsoló gomb

Üzemmódváltó gomb
Kijelzőpanel

6

Wi-Fi jelzőfény

Automatikus üzemmód

1. fokozat

2. fokozat

Turbó üzemmód

Alvó üzemmód

PM2,5 kijelző

Beltéri allergénindex kijelzése

Szűrőtisztítás-riasztás

Szűrőcsere-riasztás
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3 Bevezetés
A szűrő behelyezése

Az első használat előtt távolítsa el a szűrő csomagolását.
Megjegyzés: Mielőtt behelyezné a szűrőt, ellenőrizze, hogy a légtisztító hálózati
csatlakozódugója ki van-e húzva a fali aljzatból.

1

1
2
3
4
5

2

4

3

5

Húzza ki a hátsó burkolatot, és távolítsa el a készülékből.
Húzza ki a szűrőt a készülékből.
Távolítson el minden csomagolóanyagot a légtisztító szűrőről.
Tegye vissza a szűrőt a készülékbe.
Helyezze vissza a hátsó burkolatot

A Wi-Fi jelzőfény megismerése
Wi-Fi ikon állapota

Wi-Fi kapcsolat állapota

Narancssárgán villog

Csatlakozás az okostelefonhoz

Folyamatos narancssárga fénnyel világít

Csatlakoztatva az okostelefonhoz

Fehéren villog

Csatlakozik a szerverhez

Folyamatos fehér fénnyel világít

Csatlakoztatva a szerverhez

Ki

Wi-Fi funkció kikapcsolva
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Tápcsatlakozás bekötése

Megjegyzés: Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati
kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál
fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert:
• először a készüléken található aljzatba;
• majd a fali aljzatba.

Wi-Fi kapcsolat
A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor
Töltse le és telepítse a Philips „Clean Home+” alkalmazást az
App Store vagy a Google Play áruházból.
2 Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a fali aljzathoz,
majd érintse meg a levegőtisztító gombját.
» A Wi-Fi jelzőfény
narancssárgán villog az első alkalommal.
3 Ellenőrizze, hogy az okostelefon vagy táblagép csatlakoztatva van-e a Wi-Fi
hálózathoz.
4 Indítsa el a „Clean Home+” alkalmazást, és kattintson az „Új eszköz
csatlakoztatása” gombra, vagy nyomja meg a képernyő tetején található „+”
gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a légtisztító hálózathoz
történő csatlakoztatásához.
Megjegyzés:
• Ez az utasítás csak a levegőtisztító első beállításakor érvényes. Ha a hálózat
megváltozott, vagy a beállítást ismét el kell végezni, tekintse meg „A Wi-Fi
kapcsolat visszaállítása” ezen az oldalon: 9 című fejezetet.
• Ha egynél több levegőtisztítót szeretne az okostelefonjához vagy táblagépéhez
csatlakoztatni, külön-külön el kell végeznie mindegyik levegőtisztító
csatlakoztatását.
• Győződjön meg arról, hogy az okostelefon vagy táblagép és a levegőtisztító
közötti távolság nem nagyobb 10 méternél, és nincsenek akadályok az eszköz és
a levegőtisztító között.
• Az alkalmazás támogatja a legújabb Android és iOS verziókat. Tekintse meg
a www.philips.com/cleanhome weboldalt a támogatott operációs rendszerek és
eszközök legújabb frissítéséért.

1
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A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása
Megjegyzés:
• Állítsa vissza a Wi-Fi kapcsolatot, mikor az alapértelmezett hálózat megváltozik.
1 Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a fali aljzathoz, majd érintse
meg a levegőtisztító gombját.
2 Érintse meg hosszan a(z) gombot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
» A levegőtisztító párosítási üzemmódba lép.
» A Wi-Fi jelzőfény
narancssárgán villog.
3 Kövesse „A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor” című rész 3-4. lépését.

4 A levegőtisztító használata
A levegőminőség jelzőfényének megismerése

A levegőminőség jelzőfénye
A levegőminőség
Levegőminőség
automatikusan bekapcsol a
jelzőfényének színe szintje
levegőtisztító bekapcsolásakor, és
Megfelelő
sorban minden színt megjelenít. Kb. 30 Kék
másodperc múlva a részecskeérzékelő Kék-lila
Kielégítő
kiválasztja a levegőben található
Lila-piros
Rossz
részecskék okozta környezeti levegő
minőségének megfelelő színt.
Piros
Nagyon rossz
A levegőminőség jelzőfényének színe a
PM2,5- és IAI-értékek által jelzett legnagyobb szint szerint változik meg.
PM2,5
A levegőminőség
PM2,5 szint
Az AeraSense érzékelő technológia
jelzőfényének színe
pontosan érzékeli és gyorsan reagál még
≤12
Kék
a levegő legkisebb részecskeváltozására
is. Valós idejű PM2,5 visszajelzéssel
13–35
Kék-lila
tájékoztatja Önt.
36–55
Lila-piros
A legtöbb beltéri levegőben
>55
Piros
megtalálható szennyezőanyag nem
éri el a PM2,5 értéket – azaz ezeknek
a levegőben található részecskéknek a mérete kisebb mint 2,5 mikrométer. Az
apró részecskék gyakori beltéri forrása a dohányfüst, a főzés és a meggyújtott
gyertyák. Egyes levegőben terjedő baktériumok és a legkisebb penészspórák,
illetve kisállatok és poratkák által hordozott allergének szintén PM2,5-nél kisebb
méretűek.
HU
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IAI
Az AeraSense professzionális érzékelő észleli
a beltéri levegő allergénszintjét, továbbá
1-től 12-ig terjedő numerikus visszajelzéssel
megjeleníthető a beltéri levegő allergénjeinek
potenciális kockázati szintje. Az 1-es érték a
legjobb levegőminőséget jelzi.

IAI
szint

A levegőminőség
jelzőfényének színe

1-3

Kék

4-6

Kék-lila

7-9

Lila-piros

10-12

Piros

Be- és kikapcsolás

Megjegyzés:
• Az optimális tisztítási teljesítményért csukja be az ajtókat és ablakokat.
• Tartsa távol a függönyöket a levegőbemeneti és -kimeneti nyílástól.
1 Csatlakoztassa a légtisztító hálózati dugóját a fali aljzatba.
2 Érintse meg a gombot a légtisztító bekapcsolásához.
» A levegőtisztító hangjelzést ad.
» A készülék bemelegedése közben a „
”
szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Majd a levegő
minőségének mérése után a légtisztító megjeleníti a
PM2,5/IAI szintet.
» A légtisztító Automatikus üzemmódban való
működése esetén az IAI érték jelenik meg a kijelzőn.
3 A légtisztító kikapcsolásához érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a
gombot.
Megjegyzés: Ha a légtisztító a kikapcsolást követően csatlakoztatva marad a fali
aljzathoz, az ismételt bekapcsoláskor a korábban megadott beállításokkal kezd
el működni.

Az üzemmód-beállítás módosítása

A(z)
gomb megérintésével az Automatikus üzemmód, az 1. sebességfokozat, a
2. sebességfokozat, a Turbó, illetve Alvó üzemmód közül választhat.
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Automatikus üzemmód ( ): A
légtisztító automatikusan a környezeti
levegő minőségének megfelelően állítja
be a ventilátor fordulatszámát.

Manuális sebesség ( és
): Manuális üzemmódban
a levegőtisztító 1. vagy 2.
sebességfokozaton működik.

Turbó üzemmód (
): A légtisztító
a legnagyobb sebességfokozaton
működik.

Alvó üzemmód ( ): A légtisztító
csendesen működik nagyon alacsony
sebességgel. 3 másodperc elteltével a
kijelző elsötétül.

A kijelzés átváltása

Megjegyzés: A készülék alapértelmezés szerint a PM2,5 szintet jeleníti meg.
• Érintse meg hosszan, 3 másodpercig a(z)
gombot a kijelző IAI/PM2,5 között
történő váltásához.

3s

3s
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A fény be- és kikapcsolása funkció használata

A fényérzékelő segítségével a kezelőpanel automatikusan be- és ki tud kapcsolni,
illetve el tud sötétülni a környezeti fénynek megfelelően. A kezelőpanel
kikapcsol vagy elsötétül, ha a környezeti fény szintje alacsony. Bármelyik gomb
megérintésével fel tudja ébreszteni a fényeket. Ha ezután nem történik további
művelet, a környezeti fényhez alkalmazkodva az összes fény kikapcsol, vagy
elsötétül újra.
A(z)
gomb megérintésével manuálisan is kikapcsolhatja az összes fényt és a
kezelőpanelt. Érintse meg bármelyik gombot az összes fény felébresztéséhez.

5 Tisztítás és karbantartás

Megjegyzés:
• Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.
• Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
• A készülék alkatrészeinek tisztításához soha ne használjon súrolószert, valamint
agresszív vagy gyúlékony tisztítószereket, pl. fehérítőt vagy alkoholt.
• A szűrő tisztításához ne használjon folyadékot, még vizet sem.
• Ne kísérelje meg porszívóval tisztítani a részecskeérzékelőt.
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Tisztítás ütemezése
Gyakoriság

Tisztítási módszer

Amikor szükséges

A készülék műanyag részét száraz kendővel
törölje le
Tisztítsa meg a levegőkimeneti nyílás fedelét

Kéthavonta

Tisztítsa meg a részecskeérzékelőt száraz
fültisztító pálcikával.

A szimbólum jelenik meg a
kijelzőn.

Tisztítsa meg a szűrő felületét.

A légtisztító házának tisztítása

A por lerakódásának megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a
légtisztítót kívül és belül.
• A levegőtisztító belsejét és külsejét, illetve a levegőkimeneti nyílást puha, száraz
ruhával törölje át.

A részecskeérzékelő tisztítása

A részecskeérzékelő optimális működése érdekében 2 havonta végezze el a
készülék tisztítását.
Megjegyzés:
• Ha a légtisztítót poros környezetben használják, elképzelhető, hogy gyakrabban
kell tisztítani.
• Ha a helyiség páratartalma nagyon magas, páralecsapódás alakulhat ki a
részecskeérzékelőn, és a levegőminőség jelzőfénye rosszabb levegőminőséget
jelezhet ki még jó minőségű levegő esetén is. Ez esetben tisztítsa meg a
részecskeérzékelőt.

2

1
2
3
4
5

3

5

Kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
Nyissa fel a levegőminőség-érzékelő burkolatát.
Tisztítsa meg a részecskeérzékelőt nedves fültisztító pálcikával.
Minden alkatrészt gondosan töröljön szárazra száraz fültisztító pálcikával.
Zárja be a levegőminőség-érzékelőt.
HU
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A szűrő felületének megtisztítása
A szűrő figyelmeztető
jelzőfényének
Művelet
állapota
A szűrőtisztítás-riasztás
A szűrő felületét porszívóval
( ) megjelenik a
tisztítsa meg.
kijelzőn.

Kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.

1

3

2

4

5

Húzza ki a hátsó burkolatot, és távolítsa el a készülékből.
Húzza ki a szűrőt a készülékből.
A szűrő felületét porszívóval tisztítsa meg.
Tegye vissza a szűrőt a készülékbe.
Helyezze vissza a hátsó burkolatot
9
Csatlakoztassa a légtisztító hálózati dugóját a
fali aljzatba.
8 A készülék bekapcsolásához érintse meg
a(z) gombot.
9 Érintse meg hosszan, 3 másodpercig a(z) és
gombot a szűrőcsere idejének visszaállításához.
10 Alaposan mosson kezet a szűrő tisztítását követően.

6

2
3
4
5
6
7
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3s

A szűrő cseréje
Az egészséges körülmények védelmét szolgáló zároló
Ez a levegőtisztító szűrőcsere-jelzőfénnyel van felszerelve annak érdekében, hogy
a levegőtisztító szűrő optimális állapotban legyen a levegőtisztító működése
közben. Amikor szükséges a szűrő cseréje, a szűrőcsere-riasztás ( ) pirosan
világítani kezd.
Ha a szűrőt nem cserélik ki időben, a levegőtisztító leáll, és automatikusan zárolja
magát a helyiség levegőminőségének védelme érdekében. Cserélje ki a szűrőt,
amilyen hamar csak lehet.

A szűrő cseréje
Megjegyzés:
• A szűrő nem mosható és nem használható fel újra.
• A szűrők cseréje előtt mindig kapcsolja ki a levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugóját a fali aljzatból.
A szűrő figyelmeztető
jelzőfényének
Művelet
állapota
A szűrőcsere-riasztás
( ) világítani kezd.

1

Kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.

2

2
3
4
5

Cserélje ki a NanoProtect
szűrőt (FY1700/30)

3

4

5

6

Húzza ki a hátsó burkolatot, és távolítsa el a készülékből.
Húzza ki a szűrőt a készülékből.
Távolítson el minden csomagolóanyagot az új szűrőről.
Helyezze be az új szűrőt a készülékbe.

HU
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Helyezze vissza a hátsó burkolatot
Csatlakoztassa a légtisztító hálózati dugóját a
fali aljzatba.
8 A készülék bekapcsolásához érintse meg
a(z) gombot.
9 Érintse meg hosszan, 3 másodpercig a(z) és
gombot a szűrő élettartam-számlálójának
nullázásához.
10 Alaposan mosson kezet a szűrő cseréjét követően.
Megjegyzés: Ne szagolja meg a szűrőt, mivel az
összegyűjtötte a levegőből a szennyezőanyagokat.

6
7

9

Szűrő visszaállítása

+

3s

Az előtt is kicserélheti a szűrőt, mielőtt a szűrőcsere-riasztás ( ) megjelenne
a kijelzőn. A szűrő cseréje után manuálisan le kell nulláznia a szűrő élettartamszámlálóját.
1 A készülék kikapcsolásához érintse meg 3 másodpercig a be-/
kikapcsológombot , majd húzza ki a hálózati aljzatból.

2

3

+

3s
2
3

Csatlakoztassa a hálózati dugót a csatlakozóaljzatba.
A bekapcsolást követő 15 másodpercen belül érintse meg hosszan,
3 másodpercig a és gombot a szűrő élettartam-számlálójának
lenullázásához.
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6 Tárolás
1
2
3
4
5
6

Kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
Tisztítsa meg a légtisztítót, a részecskeérzékelőt és a szűrő felületét (lásd a
„Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).
Hagyja teljesen megszáradni az összes alkatrészt, mielőtt elteszi azokat.
Csomagolja be a szűrőt légmentesen záró műanyag zacskóba.
Száraz, hűvös helyen tárolja a légtisztítót és a szűrőt.
A szűrő érintése után mindig alaposan mosson kezet.

7 Hibaelhárítás
Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban
felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja
elhárítani, forduljon a helyi vevőszolgálathoz.
Probléma

Lehetséges megoldás

A készülék
nem működik
megfelelően.

•

A szűrőcsere-riasztás folyamatosan jelzett, Ön azonban
még nem cserélte ki a megfelelő szűrőt. Ennek
eredményeképpen a készülék zárolja magát. Ebben az
esetben cserélje ki a szűrőt, és a(z) és gombot hosszan
megérintve nullázza le a szűrő élettartam-számlálóját.

A
levegőkimenetből
távozó légáram
jelentősen
gyengébb, mint
korábban.

•

A szűrő felülete szennyezett. Tisztítsa meg a szűrő felületét
(lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).

HU
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Probléma

Lehetséges megoldás

A levegőminőség
nem javul, pedig
a készülék hosszú
ideje működésben
van.

•
•
•

•

•
•

Ellenőrizze, hogy a csomagolóanyag le lett-e véve a
szűrőről.
A szűrő nincs behelyezve a készülékbe. Helyezze be
megfelelően a szűrőt (FY1700/30).
A részecskeérzékelő nedves. A helyiségben magas a
páratartalom, ami páralecsapódást idéz elő. Ügyeljen arra,
hogy a részecskeérzékelő tiszta és száraz legyen (lásd a
„Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).
A helyiség mérete nagy, vagy a kültéri levegő minősége
rossz.
Az optimális tisztítási teljesítményért, kérjük, csukja be az
ajtókat és ablakokat a légtisztító üzemeltetése közben.
Szennyezőforrás található a beltéren. Ez lehet dohányzás,
sütés/főzés, illetve füstölő, parfüm vagy alkohol.
A szűrő az élettartama végéhez ér. Cserélje ki a szűrőt újra.

A levegőminőség
jelzőfénye mindig
ugyanolyan színű
marad.

•

A részecskeérzékelő szennyezett. Tisztítsa meg a
részecskeérzékelőt (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című
fejezetet).

A készülék
használatakor
furcsa szag
keletkezik.

•

Előfordulhat, hogy az első néhány használat alkalmával a
készülék műanyagszagot bocsát ki. Ez normális jelenség.
Ha azonban a készülék még a szűrők eltávolítása után
is égett szagot áraszt, lépjen kapcsolatba egy Philips
értékesítővel vagy egy hivatalos Philips márkaszervizzel.
Előfordulhat, hogy a szűrő kellemetlen szagot áraszt,
ha már egy ideje használatban van. Ez a beltéri gázok
abszorpciója miatt van. Javasoljuk, hogy ismételt
használathoz aktiválja újra a szűrőt azáltal, hogy közvetlen
napfénynek teszi ki. Ha a szagot továbbra is érzi, cserélje ki
a szűrőt.
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Probléma

Lehetséges megoldás

A készülék nagyon
hangos.

•
•

•
•

A készülék még
mindig azt jelzi,
hogy ki kell
cserélnem egy
szűrőt, pedig már
megtettem.
Az „E1” hibaüzenet
jelenik meg a
kijelzőn.

Ez normális jelenség, ha a készülék Turbó üzemmódban
működik.
Ha az automatikus üzemmódban túl hangos a készülék,
lehetséges, hogy nagy sebességen működik, mert a levegő
minősége romlott, vagy az alkalmazásban a személyes
beállítás nagyobb ventilátorsebességet vált ki. Választhatja
az Alvó üzemmódot, vagy módosíthatja a beállításokat az
alkalmazásban.
Ha rendellenes hang hallható, vegye fel a kapcsolatot az
adott ország Vevőszolgálatával.
Az is rendellenes, hangos zajt válthat ki, ha valami
beesik a levegőkimeneti nyílásba. Azonnal kapcsolja ki
a készüléket, és fordítsa azt fejjel lefelé, hogy kieshessen
belőle az adott tárgy.

•

Előfordulhat, hogy nem nullázta le a szűrő élettartamszámlálóját. Kapcsolja be a készüléket. Ezután érintse meg
hosszan, 3 másodpercig a(z) és gombot.

•

A motor hibásan működik. Forduljon az országa
vevőszolgálatához.

HU
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Probléma

Lehetséges megoldás
•

•
•

•

A Wi-Fi beállítás
nem sikerült.

•
•
•

•

•
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Ha az útválasztó – amelyhez a levegőtisztító kapcsolódik
– kétsávos, és jelenleg nem kapcsolódik 2,4 GHz-es
hálózathoz, kapcsoljon át másik sávra ugyanezen az
útválasztón (2,4 GHz), majd próbálja meg ismét a tisztító
párosítását. 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak.
A webhitelesítési hálózatok nem támogatottak.
Ellenőrizze, hogy a tisztító a Wi-Fi útválasztó
hatótávolságán belül van-e. Próbálja meg közelebb vinni a
levegőtisztítót a Wi-Fi útválasztóhoz.
Ellenőrizze, hogy a hálózat neve megfelelő-e. A hálózat
neve megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
Ellenőrizze, hogy helyes-e a beírt Wi-Fi jelszó. A jelszó
megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
Próbálja újra a beállítást a „A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása”
részben található instrukciók alapján.
A Wi-Fi csatlakozását zavarhatják elektromágneses vagy
egyéb interferenciák. Tartsa távol a készüléket az esetleg
interferenciákat okozó egyéb elektromos berendezésektől.
Ellenőrizze, hogy a mobileszköze repülőgép üzemmódban
van-e. Ellenőrizze, hogy a repülőgép üzemmód ki van-e
kapcsolva, amikor a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
Tekintse meg az alkalmazás súgó részét az átfogó és
naprakész hibaelhárítási javaslatok megtekintéséhez.

8 Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson
el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország
Philips vevőszolgálatához (a telefonszám a világszerte érvényes garancialevélen
található). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips
helyi termékforgalmazójához.

Alkatrészek és tartozékok rendelése

Ha ki szeretne cserélni egy alkatrészt, vagy újat szeretne vásárolni, forduljon
a területileg illetékes Philips márkakereskedőhöz, vagy látogasson el a
www.philips.com/support weboldalra.
Ha problémái adódnak az alkatrészek beszerzésével, kérjük, forduljon az adott
ország Philips vevőszolgálatához (ennek telefonszáma a világszerte érvényes
garancialevélen található).
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