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1 Маанилүү
Коопсуздук

Шайманды колдонгонго чейин колдонуучунун нускамасын кунт коюп окуп
чыгыңыз жана кийинкиге сактап коюңуз.

Коркунуч
•
Электр шогун жана өрт коркунучунун алдын алуу үчүн,
шайманды суу же башка суюктук же (тез өрттөнүп кетүүчү)
нерсе менен тазалабаңыз жана да аларды шайманга
киргизип жибербеңиз.
•
Шаймандын тегерегине инсектициддер же атыр сыяктуу
күйүп кетүүчү нерселерди сеппеңиз.
Эскертүү
•
Шайманды туташтыруудан мурда фирмалык тактада
көрсөтүлгөн чыңалуу жергиликтүү тармактын чыңалуусуна
дал келерин текшериңиз.
•
Эгерде кубаттоо кабели бузулган болсо, кооптуу абалга жол
бербөө үчүн, аны Philips компаниясынын, Philips тарабынан
уруксат берилген тейлөө борборунун адистерине же
тиешелүү квалификациясы бар адистерге оңдотүү керек.
•
Эгерде адаптер, кубаттоо кабели же шайман өзү бузук
болсо, шайманды колдонбоңуз.
•
Бул шайманды анын коркунучтары тууралуу түшүнгөн,
аны коопсуз пайдалануу боюнча көрсөтмөлөр менен
таанышкан 8 жаш жана андан жогорку курактагы балдар
жана физикалык жактан, сезүү жөндөмү же акыл-эси
чектелген адамдар же тажрыйбасыз адамдар өз алдынча
же чоңдордун көзөмөлү астында колдоно алышат.
•
Балдар шайман менен ойнобошу керек.
•
Балдар көзөмөлсүз тазалоо же оңдоо иштерин жүргүзбөшү
керек.
•
Аба кирүүчү жана чыгуучу жерди бүтөп салбаңыз, мисалы
аба чыгуучу тешикке же аба чыгуучу тешиктин алдына бир
нерселерди коюу аркылуу.
•
Аба кирүүчү жана чыгуучу көзөнөктөн жат нерселер
шайманга кирип кетпешин камсыздаңыз.
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Эскертүү
•
Бул шайман тиешелүү желдетүүнү, чаң соргуч менен
такай тазалоону же тамак жасаганда аба сордургучту же
вентилярду иштетүүнү алмаштыра албайт.
•
Шайманды дайыма кургак, түз, туруктуу жана
горизонталдуу тегиздикке коюп, колдонуңуз.
•
Түзмөктүн тегерегинде кеминде 20 см, шаймандын үстүндө
кеминде 30 см бош орун калтырыңыз.
•
Шайманга отуруп же үстүнө чыкпаңыз. Шаймандын үстүнө
эч нерсе койбоңуз.
•
Шайманга конденсат тамчылабашы үчүн, шайманды
кондиционердин так алдына койбоңуз.
•
Бул шайманга гана арналган оригиналдуу Philips
чыпкаларын колдонуңуз. Башка чыпкаларды колдонбоңуз.
•
Фильтрдин күйүп кетиши адамга кайтарылгыс коркунуч
жаратышы жана/же башкалардын өмүрүнө коркунуч
туудурушу мүмкүн. Чыпканы отун катары же ушул сыяктуу
максатта колдонбоңуз.
•
Шайманды (өзгөчө аба кирүүчү жана чыгуучу
көзөнөктөрдү) катуу нерселер менен какпаңыз.
•
Физикалык жаракат алып калбоо же шайман бузулуп
калбашы үчүн, аба кирүүчү же чыгуучу көзөнөктөргө
манжаларыңызды же башка нерселерди салбаңыз.
•
Имарат ичинде курт-кумурскаларга каршы ыш түрүндөгү
репелленттерди колдонгондон кийин же майлуу
калдыктар, жыпар жыттуу түтөтүлгөн заттар же химиялык
буулар бар жерлерде бул шайманды колдонбоңуз.
•
Шайманды газ шаймандарынын, ысытуучу же от жагуучу
шаймандардын жанында колдонбоңуз.
•
Шайманды жылдырып, тазалап, чыпкасын алмаштырып же
башка техникалык тейлөөнү аткаргыңыз келгенде дайыма
сууруп коюңуз.
•
Шайман кадимкидей иштөө шартында үйдө колдонууга
гана арналган.
•
Шайманды нымдуу чөйрөдө же нымдуулугу жогору
же айлана-чөйрөнүн температурасы жогору болгон
KY
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•

чөйрөлөрдө, мисалы, ванна, даараткана же ашкана же
температура тез өзгөрүп турган бөлмөдө колдонбоңуз.
Шайман көмүр кычкыл газын (CO) же радонду (Rn) жок
кыла албайт. Аны күйүү процесстери жана коркунучтуу
химиялык заттар менен болгон кырсыктарда коопсуздук
каражаты катары колдонууга болбойт.

Электромагниттик талаалар (ЭМТ)

Бул Philips шайманы электромагниттик талаа боюнча күчүндөгү
стандарттардын жана эрежелердин баарына жооп берет.

Кайра иштетүү

Бул белги бул өнүмдү кадимки тиричилик таштандылары менен бирге
жок кылууга болбой тургандыгын билдирет (2012/19/EU).
Электр жана электроникалык өнүмдөрдү өзүнчө топтоо боюнча өлкөңүздүн
эрежелерин сактаңыз. Туура жок кылуу айлана-чөйрөгө жана адамдын ден
соолугуна терстаасир этүүнүн алдын алат.
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2 Сиздин аба тазалагычыңыз
Шайманды сатып алышыңыз менен куттуктайбыз! Philips'ке кош келиңиз!
Philips'тин колдоо кызматынан толук пайдалануу үчүн, өнүмүңүздү
www.philips.com/welcome баракчасынан каттоодон өткөрүңүз.

Өнүмдүн кыскача сүрөттөлүшү
Көзөмөл
панели

Аба чыгуучу
көзөнөк

Бөлүкчөлөр
сенсору
НаноКоргоо чыпкасы
(FY1700/30)

Арткы
капкак

Ачакей адаптери*
(KA3601A2401500EU)
*Берилген ачакей адаптерин гана колдонуңуз
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Башкаруу элементтеринин кыскача сүрөттөлүшү

Башкаруу баскычтары
Жарыкты күйгүзүү/өчүрүү
баскычы

Күйгүзүү/өчүрүү баскычы

Режимди өзгөртүү баскычы
Дисплей панели
Авто режими

1-ылдамдык

2-ылдамдык

Турбо режими

Уйку режими

PM2.5 дисплейи

Үйдүн ичиндеги
аллергендердин көрсөткүч
дисплейи
Чыпканы алмаштыруу
эскертүүсү
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Чыпканы тазалоо эскертүүсү

3 Баштоо
Чыпканы орнотуу

Алгачкы ирет колдонуудан мурун чыпкадан бардык таңгактоочу
материалдарды алып салыңыз.
Эскертүү: Чыпканы орнотуудан мурун аба тазалагыч электр розеткасынан
ажыратылганын текшериңиз.

1

2

3

4

5

1 Арткы капкакты тартып, аны шаймандан чыгарыңыз.
2 Шаймандан чыпканы чыгарыңыз.
3 Аба тазалоочу чыпкадан бардык таңгактоочу материалдарды алып
салыңыз.

4 Чыпканы кайра шайманга салыңыз.
5 Арткы капкакты кайра салыңыз.

Электр тогун кошуу

Эскертүү: Электр тогуна урунуу коркунучу! Электр шнурун
сууруп жатканда, ар дайым ачакейден кармап розеткадан
сууруңуз. Эч качан шнурдан кармап тартпаңыз.
Электр адаптерин туташтырыңыз:
• Биринчи, шаймандын розеткасына.
• Андан кийин дубал розеткасына.

KY
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4 Аба тазалагычты колдонуу
Аба сапатынын жарыгын түшүнүү

Шайман күйгүзүлгөндө аба
сапатынын жарыгы автоматтык түрдө Аба сапатынын
күйөт жана ирети менен бардык
жарыгынын өңү
өңдөрдү көрсөтүп чыгат. Болжол
Көк
менен 30 секунддан кийин, бөлүкчө
сенсору абадагы бөлүкчөлөрдүн
Көк-сыя көк
айланасындагы абанын сапатына
Сыя көк-кызыл
туура келген түстү тандайт.
Кызыл
Аба сапатынын жарыгынын түсү
PM2.5 жана IAI көрсөткүчтөрүнүн
ичинен эң жогорку индекси менен аныкталат.

Аба
сапатынын
деңгээли
Жакшы
Орто
Начар
Абдан начар

PM2.5
AeraSense сезүү технологиясы абадагы PM2.5
Аба сапатынын
жадагалса эң кичинекей бөлүкчөнүн
деңгээли
жарыгынын өңү
өзгөрүшүн кылдаттык менен издеп
≤12
Көк
таап, тез реакция кылат. Бул абаны
реалдуу убакытта PM2.5 көрсөткүчү
13-35
Көк-сыя көк
менен текшерүүнү камсыз кылат.
36-55
Сыя көк-кызыл
Үйдүн ичиндеги абаны булгоочу
>55
Кызыл
заттардын көбү PM2.5ке туура келет бул 2,5 микрометрден кичине абадагы
бөлүкчөлөрдү булгоочу заттарды билдирет. Ичке бөлүкчөлөрдүн жалпы
булактары болуп тамеки түтүнү, тамак жасоо, шам күйгүзүү саналат. Кээ бир
абадагы бактериялар жана эң кичинекей чаңчалар, үй жаныбарларынын
аллергендери жана чаң кенелеринин аллергендеринин бөлүкчөлөрү дагы
PM2.5ге туура келет.
IAI
Профессионалдык класстагы
AeraSense сенсору үй ичиндеги абадагы
аллергендердин деңгээлин аныктайт
жана 1ден 12ге чейинки сандык кайтарым
байланышта үй ичиндеги абадагы
аллергендердин потенциалдуу тобокелдик
деңгээлин көрсөтө алат. 1 абанын эң жакшы
сапатын билдирет.
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IAI
Аба сапатынын
деңгээли жарыгынын өңү
1-3

Көк

4-6

Көк-сыя көк

7-9

Сыя көк-кызыл

10-12

Кызыл

Күйгүзүү жана өчүрүү

Эскертүү:
• Оптималдуу тазалоо жүргүзүү үчүн, эшиктерди жана терезелерди жабыңыз.
• Пардаларды аба кирүүчү же чыгуучу тешиктерден алыс кармаңыз.
1 Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайыңыз.
2 Аба тазалагычты күйгүзүү үчүн баскычын басыңыз.
» Аба тазалагыч үн чыгарат.
» Жылытуу учурунда экранда “
” көрүнөт.
Аба сапатын ченегенден кийин аба тазалагыч
PM2.5/IAI деңгээлин көрсөтөт.
» Экранда IAI көрсөтүү менен, аба тазалагыч авто
режиминде иштейт.
3 Аба тазалагычты өчүрүү үчүн баскычын басып, 3 секунд кармап туруңуз.
Эскертүү: Эгерде тазалагычты ӨЧҮРГӨНДӨН кийин электр розеткасына
туташып кала берсе, аба тазалагыч кайра КҮЙГҮЗҮЛГӨНДӨ мурунку
жөндөөлөр боюнча иштейт.

Режим жөндөөсүн өзгөртүү

Сиз
баскычын басуу менен Авто режимин, Ылдамдык 1, Ылдамдык 2, Турбо
режимин же Уйку режимин тандай аласыз.

Авто режими ( ): Аба тазалагыч
айланадагы абанын сапатына
ылайык желдеткичтин ылдамдыгын
автоматтык түрдө тууралайт.

Кол менен иштөө ылдамдыгы (
&
): Кол менен иштөө режиминде
аба тазалагыч 1 же 2-ылдамдыкта
иштейт.

KY
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Турбо режими (
): Аба тазалагыч
эң жогорку ылдамдыкта иштейт.

Уйку режими ( ): Аба тазалагыч
акырын, жай ылдамдыкта иштейт. 3
секунддан кийин экран өчөт.

Дисплей көрсөткүчүн алмаштыруу

Эскертүү: Аппарат демейде PM2.5 деңгээлин көрсөтөт.
• IAI /PM2.5 ортосунда дисплей көрсөткүчүн алмаштыруу үчүн
басып, 3 секунд кармап туруңуз.

3s

баскычын

3s

Жарык күйүк/өчүк функциясын колдонуу

Жарык сенсорунун жардамы менен башкаруу панели автоматтык түрдө
айланадагы жарыкка жараша күйүп, өчүп же күңүрт болот. Айланадагы
жарык караңгы болгондо башкаруу панели өчөт же күңүрт болот. Бардык
жарыктарды ойготуу үчүн каалаган баскычты бассаңыз болот. Андан кийин,
10
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эгерде эч кандай операция жүрбөсө, бардык жарыктар өчүп калат же
айланадагы жарыкка дал келүү үчүн кайра күңүрт болот.
Бардык жарыктарды жана башкаруу панелин өчүрүү үчүн,
баскычын кол
менен бассаңыз болот. Бардык жарыктарды ойготуу үчүн каалаган баскычты
басыңыз.

5 Тазалоо жана тейлөө

Эскертүү:
• Тазалоодон мурун шайманды дайыма розеткадан сууруңуз.
• Шайманды эч качан сууга же башка суюктукка салбаңыз.
• Шайманды тазалоодо эч качан агартуучу же спирт сыяктуу абразивдүү,
агрессивдүү же күйүүчү тазалоочу каражаттарды колдонбоңуз.
• Чыпканы тазалоо үчүн эч качан суюктук (суу дагы) колдонбоңуз.
• Бөлүкчөлөр сенсорун чаң соргуч менен тазалоого аракет кылбаңыз.

Тазалоо графиги
Жыштык

Тазалоо ыкмасы

Керек болгон учурда

Шаймандын пластикалык бөлүгүн жумшак
,кургак чүпүрөк менен сүртүп коюңуз
Аба чыгуучу көзөнөктүн капкагын

эки айда бир тазалап туруңуз

Бөлүкчөлөр сенсорун кургак кебез менен
тазалаңыз

Экранда

Чыпканын үстүн тазалаңыз

пайда болот.

Аба тазалагычтын корпусун тазалоо

Чаңдын чогулушуна жол бербөө үчүн шайманын ичи менен сыртын маалмаалы менен тазалап туруңуз.
• Аба тазалагычтын ичи менен сыртын жана аба чыгуучу тешикти тазалоо
үчүн жумшак, кургак чүпүрөк колдонуңуз.

Бөлүкчөлөр сенсорун тазалоо

Шаймандын оптималдуу иштеши үчүн бөлүкчөлөр сенсорун ар 2 айда бир
тазалап туруңуз.
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Эскертүү:
• Эгерде аба тазалагыч чаңдуу чөйрөдө колдонулса, аны бат-баттан тазалоо
керек болот.
• Эгерде бөлмөдө нымдуулук деңгээли өтө жогору болсо, бөлүкчөлөр
сенсорунда конденсация пайда болуп, аба сапаты жакшы болсо деле аба
сапаты жарыгы абанын начарыраак сапатын көрсөтүшү мүмкүн. Эгерде
ушундай болсо, бөлүкчөлөр сенсорун тазалаңыз.

2

1
2
3
4
5

3

5

Аба тазалагычты өчүрүп, электр розеткасынан сууруп коюңуз.
Аба сапаты сенсорунун капкагын ачыңыз.
Бөлүкчөлөр сенсорун нымдуу кебез менен тазалаңыз.
Бардык бөлүктөрдү кургак кебез менен жакшылап кургатыңыз.
Аба сапаты сенсорун жабыңыз.

Чыпканын үстүн тазалоо
Чыпка сигналынын
статусу
Экранда чыпканы
тазалоо эскертүүсү
пайда болот.

Аракет
Чыпканын үстүн чаң соргуч
менен тазалаңыз.

1 Аба тазалагычты өчүрүп, электр розеткасынан сууруп коюңуз.
3

2

4

5

2 Арткы капкакты тартып, аны шаймандан чыгарыңыз.
3 Шаймандан чыпканы чыгарыңыз.
12
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6

4
5
6
7
8
9

Чыпканын үстүн чаң соргуч менен тазалаңыз.
9
Чыпканы кайра шайманга салыңыз.
Арткы капкакты кайра салыңыз.
Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайыңыз.
Шайманды күйгүзүү үчүн баскычын басыңыз.
Чыпканын тазалоо убактысын кайра коюу үчүн
жана баскычын басып, 3 секунд кармап туруңуз.
10 Чыпканы тазалагандан кийин колуңузду
жакшылап жууңуз.

+

3s

Чыпканы алмаштыруу
Пайдалуу коргоо кулпусун түшүнүү
Бул аба тазалагыч аба тазалагыч иштеп жатканда абаны тазалоо чыпкасын
оптималдуу абалда кармоо үчүн чыпканы алмаштыруучу индикатор менен
жабдылган. Чыпканы алмаштыруу керек болгондо, чыпканы алмаштыруу
эскертүүсү кызыл болуп күйөт.
Эгерде чыпка убагында алмаштырылбаса, аба тазалагыч иштебей калат жана
бөлмөдө абанын сапатын коргоо үчүн автоматтык түрдө кулпуланып калат.
Чыпканы мүмкүн болушунча эрте алмаштырыңыз.

Чыпканы алмаштыруу
Эскертүү:
• Чыпканы жууп же кайра колдонууга болбойт.
• Чыпкаларды алмаштыруу алдында дайыма аба тазалагычты өчүрүп, электр
булагынан сууруп коюнүз.
Чыпка сигналынын
статусу

Аракет

НаноКоргоо чыпкасын
Чыпканы алмаштыруу
алмаштырыңыз
эскертүүсү күйөт
(FY1700/30)

1 Аба тазалагычты өчүрүп, электр розеткасынан сууруп коюңуз.

KY

13

2

5

4

3

6

2
3
4
5
6
7
8
9

Арткы капкакты тартып, аны шаймандан чыгарыңыз.
Шаймандан чыпканы чыгарыңыз.
Жаңы чыпкадан бардык таңгактоочу материалдарды алып таштаңыз.
Жаңы чыпканы шайманга салыңыз.
Арткы капкакты кайра салыңыз.
9
Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайыңыз.
Шайманды күйгүзүү үчүн баскычын басыңыз.
Чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кайра
коюу үчүн жана баскычын 3 секунд басып
+
туруңуз.
10 Чыпканы алмаштыргандан кийин колуңузду
3s
жакшылап жууңуз.
Эскертүү: Чыпканы жыттабаңыз, анткени анда абадан булгоочу заттар
чогулган.

Чыпканы кайра орнотуу

Экранда чыпканы алмаштыруу эскертүүсү ( ) пайда болгонго чейин деле
чыпканы алмаштырсаңыз болот. Чыпканы алмаштыргандан кийин, чыпканын
жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кол менен кайра орнотуу керек.
1 Шайманды өчүрүү үчүн баскычын 3 секунд басып туруңуз жана электр
розеткасынан сууруп коюңуз.

2

3

+

3s
2 Ачакейди розеткага сайыңыз.
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3 Күйгөндөн кийин 15 секунддун ичинде, чыпканын жарактуу мөөнөтүн
эсептегичти кайра коюу үчүн
туруңуз.

жана

баскычын басып, 3 секунд кармап

6 Сактоо

1 Шайманды өчүрүп, электр розеткасынан сууруңуз.
2 Аба тазалагычты, бөлүкчөлөр сенсорун жана чыпканын үстүн (“Тазалоо
3
4
5
6

жана тейлөө” бөлүмүн караңыз) тазалаңыз.
Сактоого чейин бардык бөлүктөрдү абада жакшылап кургатыңыз.
Чыпканы аба өткөрбөгөн полиэтилен баштыктарына ороп коюңуз.
Аба тазалагычты, чыпканы салкын, кургак жерде сактаңыз.
Чыпкаларды кармагандан кийин колуңузду дайыма жакшылап жууңуз.

7 Мүчүлүштүктөрдү жоюу
Бул бөлүм сиз шайманды иштетүүдө кез келген жалпы көйгөйлөрдү камтыйт.
Эгерде сиз көйгөйдү төмөндөгү маалымат менен чече албасаңыз, анда өз
өлкөңүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.
Көйгөй

Мүмкүн болгон чечим

Шайман жакшы
иштебей жатат.

•

Чыпканы алмаштыруу эскертүүсү көпкө чейин күйүп
турат, бирок сиз тиешелүү чыпканы алмаштырган
жоксуз. Натыйжада, шайман азыр кулпуланып калды.
Мындай учурда, чыпканы алмаштырып, чыпканын
жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кайра коюу үчүн
жана баскычтарын көпкө басып туруңуз.

Аба чыгуучу
көзөнөктөн
чыккан абанын
агымы мурункуга
салыштырмалуу
бир топ жай.

•

Чыпканын үстү кир. Чыпканын үстүн тазалаңыз
(“Тазалоо жана тейлөө” бөлүмүн караңыз).
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Көйгөй

Мүмкүн болгон чечим

Аба тазалагыч
көптөн бери
иштеп жатканына
карабай
абанын сапаты
жакшырбай жатат.

•
•
•

•

•

•

Чыпкадан таңгактоочу материал алынып салынганын
текшериңиз.
Чыпка шайманга салынган эмес. Чыпка (FY1700/30)
туура орнотулганын текшериңиз.
Бөлүкчөлөр сенсору ным. Сиздин бөлмөдө нымдуулук
деңгээли жогору жана конденсация пайда кылып
жатат. Бөлүкчөлөр сенсору таза жана кургак экенин
текшериңиз (“Тазалоо жана тейлөө” бөлүмүн караңыз).
Бөлмөнүн көлөмү чоң же сырттагы аба сапаты начар.
Оптималдуу тазалоо жүргүзүү үчүн, аба тазадагычты
иштетип жатканда эшиктерди жана терезелерди
жабыңыз.
Үй ичиндеги булгоо булактары бар. Мисалы, тамеки
тартуу, тамак жасоо, жыпар жыттуу зат, атыр же
ичимдик.
Чыпканын жарактуу мөөнөтү бүттү. Чыпканы жаңыга
алмаштырыңыз.

Аба сапаты
жарыгынын өңү
дайыма бир өңдү
көрсөтүп жатат.

•

Бөлүкчөлөр сенсору кир. Бөлүкчөлөр сенсорун
тазалаңыз (“Тазалоо жана тейлөө” бөлүмүн караңыз).

Шайман бир
кызыктай жыт
чыгарып жатат.

•

Сиз шайманды биринчи жолу колдонуп жатканда
ал пластмассанын жытын чыгарышы мүмкүн. Бул
кадимки көрүнүш Бирок, эгерде фильтрлерди алып
салса да, шаймандан күйүктүн жыты чыгып жатса,
Philips ортомчусуна же ыйгарым укуктуу Philips тейлөө
борборуна кайрылыңыз. Чыпка бир аз колдонгондон
кийин жыт чыгарышы мүмкүн, анткени ал үй
ичиндеги газдарды сиңирип алат. Кайра колдонуу
үчүн чыпканы күндүн түз нуруна коюп кайра иштетүү
сунушталат. Эгерде жыт дагы деле кетпесе, чыпканы
алмаштырыңыз.
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Көйгөй

Мүмкүн болгон чечим

Шайман өтө катуу
үн чыгарып жатат.

•
•

•
•

Эгерде шайман турбо режиминде иштеп жаткан
болсо,бул кадимки көрүнүш.
Авто режиминде шайман катуу үн чыгарып жатса,
абанын сапаты начарлап кеткендиктен шайман
жогорку ылдамдыкта иштеп жаткан болушу мүмкүн.
Уйку режимин тандасаңыз болот.
Эгерде кызыктай үн чыгып жаткан болсо, өлкөңүздөгү
Кардарларды тейлөө борборуна кайрылыңыз.
Эгерде аба чыгуучу тешикке бир нерсе кирип кеткен
болсо, ал дагы кызыктай катуу үндүн чыгышына алып
келиши мүмкүн. Дароо шайманды өчүрүп, ылдый
каратып, андагы жат нерселерди алып чыгыңыз.

Шайман чыпканы
алмаштыруу керек
экенин көрсөтүп
жатат, бирок мен
алмаштырганмын.

•

Чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кайра
койбой койгон болушуңуз мүмкүн. Шайманды
күйгүзүңүз. Андан кийин жана баскычтарын басып,
3 секунд кармап туруңуз.

Экранда “E1” ката
коду пайда болот.

•

Мотордо бузулуулар бар. Өз өлкөңүздөгү Кардарларды
Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.

8 Кепилдик жана тейлөө
Эгерде сизге маалымат керек болсо же сизде көйгөй болсо www.philips.com
Philips сайтына кириңиз же өз өлкөңүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна
кайрылыңыз (анын телефон номерин дүйнөлүк кепилдик баракчасынан таба
аласыз). Эгерде сиздин өлкөңүздө Кардарларды Тейлөө Борбору жок болсо,
жергиликтүү Philips ортомчусуна кайрылыңыз.

Кам тетиктерге же аксессуарларга буйрутма берүү

Эгерде сиз кайсы бир тетикти алмаштырып же кам тетиктерди сатып алам
десеңиз, өзүңүздүн Philips ортомчусуна барыңыз же www.philips.com/support
сайтына кириңиз.
Эгерде тетиктерди алууда сизде көйгөйлөр болсо, сураныч, өз өлкөңүздөгү
Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз (анын телефон номерин
дүйнөлүк кепилдик баракчасынан таба аласыз).
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