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1	 Vacib

Təhlükəsizlik
Cihazdan istifadə etməzdən əvvəl bu təlimat kitabçasını diqqətlə oxuyun və onu 
gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın.

Opasnost
• Elektrik şoku və/və ya yanğın təhlükəsindən yayınmaq üçün 

cihazı su, hər hansı başqa maye, ya da (alışan) yuyucu vasitə ilə 
yumayın, yaxud onların cihaza daxil olmasına imkan verməyin.

• Cihaza insektisid və ya ətir kimi hər hansı alışan maddə 
səpməyin.

Upozorenje
• Cihazı qoşmamışdan əvvəl cihazda göstərilən gərginliyin yerli 

şəbəkə gərginliyinə uyğun olub-olmadığını yoxlayın.
• Elektrik kabeli zədələnibsə, təhlükədən yayınmaq üçün onu 

Philips, Philips-in səlahiyyət verdiyi xidmət mərkəzi və ya oxşar 
ixtisaslaşmış şəxslər dəyişdirməlidir.

• Ştepsel çəngəli, elektrik kabeli və ya cihazın özü zədələnibsə, 
cihazdan istifadə etməyin.

• Bu cihaz yaşı 8-dən çox olan uşaqlar və fiziki, hissiyyat və ya 
əqli qabiliyyətləri zəif olan, yaxud cihazın istifadəsi ilə bağlı 
təcrübə və biliyi olmayan insanlar tərəfindən o zaman istifadə 
oluna bilər ki, onlara cihazın təhlükəsiz istifadəsinə dair 
təlimat verilib və ya təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün 
nəzarət altında olacaqlar, yaxud əlaqədar təhlükələr barədə 
məlumatlandırılıblar.

• Uşaqlar cihazla oynamamalıdır.
• Uşaqlar nəzarət olmadan təmizlik və ya baxım həyata 

keçirməməlidir.
• Hava çıxışına və ya hava girişinin qarşısına elementlər 

yerləşdirməklə hava girişini və çıxısını bloklamayın.
• Hava çıxışı vasitəsilə cihaza kənar cisimlərin daxil olmadığından 

əmin olun.



3AZ

Oprez
• Bu cihaz düzgün ventilyasiya, tozsoranla mütəmadi təmizləmə 

üçün və ya yemək bişirərkən ocaq başlığı, yaxud sərinkeş kimi 
istifadəyə uyğun deyil.

• Cihazı həmişə quru, stabil, düz və horizontal səthə yerləşdirin.
• Cihazın ətrafında ən azı 20 sm, yuxarısında isə ən azı 30 sm boş 

yer buraxın.
• Cihazın üzərində oturmayın və ya dayanmayın. Cihazın üstünə 

heç nə yerləşdirməyin.
• Kondensasiya damcılarının cihazın üzərinə düşməsinə yol 

verməmək üçün cihazı birbaşa kondisionerin aşağısına 
yerləşdirməyin.

• Yalnız bu cihaz üçün xüsusilə nəzərdə tutulmuş Philips 
filtrlərindən istifadə edin. Hər hansı başqa filtrdən istifadə 
etməyin.

• Filtrin yanması insan üçün geri dönüşü olmayan təhlükə yarada 
və/və ya digər canlıları təhlükə qarşısında qoya bilər. Filtrdən 
yanacaq və ya oxşar məqsəd üçün istifadə etməyin.

• Cihaza (xüsusilə, hava girişinə və çıxışına) sərt əşyalar ilə 
vurmaqdan çəkinin.

• Fiziki zədələnmənin, yaxud cihazın nasazlanmasının qarşısını 
almaq üçün hava çıxışına, ya da hava girişinə barmaqlarınızı və 
ya əşyalar qoymayın.

• Qapalı məkan üçün həşəratqovucu tüstüdən və ya məkanlarda 
yağlı mayelərdən, yanan buxurlardan, yaxud kimyəvi 
tüstülərdən istifadə etmisinizsə, bu cihazdan istifadə etməyin.

• Cihazı qaz cihazlarının, isidici qurğuların və ya buxarıların 
yanında istifadə etməyin.

• Cihazın yerini dəyişdirmək, təmizləmək, filtri dəyişdirmək və ya 
digər baxım işini həyata keçirmək istədikdə hər zaman cihazı 
cərəyandan ayırın.

• Cihaz yalnız normal işləmə şərtlərində məişətdə istifadə üçün 
nəzərdə tutulub.

• Cihazı nəm mühitlərdə və ya rütubətin, yaxud ətraf 
temperaturun yüksək olduğu hamam otağı, ayaqyolu 
və ya mətbəx kimi mühitlərdə, ya da kəskin temperatur 
dəyişikliklərinin olduğu otaqda istifadə etməyin.
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• Cihaz karbon monoksidi (CO) və ya radonu (Rn) yox etmir. O, 
yanma prosesləri və təhlükəli kimyəvi maddələrlə əlaqədar 
qəza hallarında təhlükəsizlik cihazı kimi istifadə edilə bilməz.

Elektromaqnit	sahələr	(EMS)
Bu Philips cihazı elektromaqnit sahələrə təsir ilə əlaqədar bütün müvafiq 
standartlara və qaydalara uyğundur.

Təkrar	emal
Bu simvol bu məhsulun normal məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı 
olduğunu bildirir (2012/19/Aİ).
Ayrı-ayrı elektrik və elektron məhsulların toplanması ilə bağlı ölkənizin qaydalarına 
əməl edin. Düzgün atılma ətraf mühit və insan sağlamlığı üçün mənfi nəticələrin 
qarşısını almağa kömək edir.
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2	 Sizin	hava	təmizləyiciniz
Alış-verişiniz üçün sizi təbrik edir və Philips-ə xoş gəlmisiniz deyirik!
Philips-in təklif etdiyi dəstəkdən tam şəkildə yararlanmaq üçün məhsulunuzu  
www.philips.com/welcome.

Məhsul	icmalı	

Arxa örtük

Nəzarət paneli
Hava çıxışı

Hissəcik sensoru

NanoProtect filtri 
(FY1700/30)

Ştepsel çəngəli 
adapteri*  
(KA3601A-
2401500EU )

*Yalnız təmin edilmiş ştepsel çəngəli adapterindən istifadə edin
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Nəzarətlərin	icmalı

Nəzarət düymələri

İşığı yandırıb/söndürmə düyməsi Yandırıb/söndürmə düyməsi

Rejim keçidi düyməsi

Displey paneli

Avtomatik rejim 1-ci sürət

2-ci sürət Turbo rejim

Yuxu rejimi PM2.5 displeyi

Daxili Allergen İndeksi displeyi Filtr təmizləmə xəbərdarlığı

Filtr dəyişdirmə xəbərdarlığı
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3	 Başlamaq

Filtri	quraşdırmaq
İlk dəfə istifadə etməzdən əvvəl filtrin qablaşdırma materiallarının hamısını çıxarın.
Qeyd:	Filtri quraşdırmazdan əvvəl hava təmizləyicisinin elektrik rozetkasından 
çıxarıldığına əmin olun.

1 2 3 4 5

1 Arxa örtüyü çəkib, cihazdan çıxarın.
2 Filtri cihazdan çəkib çıxarın.
3 Hava təmizləyicisi filtrinin qablaşdırma materiallarının hamısını çıxarın.
4 Filtri yenidən cihaza yerləşdirin.
5 Arxa örtüyü yenidən taxın.

Cərəyana	qoşulmaq
Qeyd:	Elektrik şoku riski var! Alternativ cərəyan kabelini 
çıxardıqda hər zaman ştepsel çəngəlini yuvadan çəkib çıxarın. 
Heç vaxt kabeli çəkməyin.

Güc adapterini qoşun:
• Əvvəlcə cihazdakı cərəyan yuvasına.
• Sonra isə divardakı rozetkaya.
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4	 Hava	təmizləyicisindən	istifadə

Hava	keyfiyyəti	işığını	anlamaq
Hava təmizləyicisi işə salındıqda hava 
keyfiyyəti işığı avtomatik olaraq yanır 
və bütün rənglər ardıcıllıqla işıqlanır. 
Təxminən 30 saniyədən sonra hissəcik 
sensoru havada daşınan hissəciklərin 
ətraf hava keyfiyyətinə uyğun rəngi 
seçir.
Hava keyfiyyəti işığının rəngi PM2.5 
və IAI oxucuları arasındakı ən yüksək 
indeksə görə müəyyən edilir.

PM2�5
Hətta ən yüngül cisim belə havanı 
dəyişdikdə AeraSense sensor 
texnologiyası bunu dəqiqliklə aşkar edir 
və tez cavab verir. O, real zamanda PM2.5 
rəyi ilə sizi əmin edir.
Daxili hava çirkləndiricilərinin əksəriyyəti 
havada olan 2,5 mikrometrdən kiçik 
çirkləndirici hissəciklərə istinad edən 
PM2.5 səviyyəsindən aşağı düşür. Kiçik hissəciklərin ümumi daxili mənbələri tütün 
tüstüsü, yemək, yanan şamlardır. Havada olan bəzi bakteriyalar, kiçik kif sporları, ev 
heyvanı allergeni və toz gənəsi allergen hissəcikləri də PM2.5 səviyyəsindən aşağı 
düşür.

IAI
Peşəkar səviyyəli AeraSense sensoru daxili 
havadakı allergen səviyyəsini aşkarlayır. Daxili 
havadakı allergenlərin potensial risk səviyyəsi 
1-dən 12-yə qədər olan ədədi rəylə göstərilə 
bilər. 1 ən yaxşı hava keyfiyyətinin göstəricisidir.

Yandırıb	söndürmə
Qeyd:
• Optimal təmizləmə performansı üçün qapı və pəncərələri bağlayın.
• Pərdələri hava girişindən və ya hava çıxışından uzaq saxlayın.

Hava	keyfiyyəti	
işığının	rəngi

Hava	
keyfiyyətinin	
səviyyəsi

Mavi Yaxşı
Göy-bənövşəyi Normal
Bənövşəyi-qırmızı Pis
Qırmızı Çox pis

PM2�5 
səviyyəsi

Hava	keyfiyyəti	
işığının	rəngi

≤12 Mavi
13-35 Göy-bənövşəyi
36-55 Bənövşəyi-qırmızı
>55 Qırmızı

IAI	səviyyəsi Hava	keyfiyyəti	
işığının	rəngi

1-3 Mavi
4-6 Göy-bənövşəyi
7-9 Bənövşəyi-qırmızı
10-12 Qırmızı
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1 Hava təmizləyicisinin ştepsel çəngəlini cərəyan yuvasına taxın.
2 Hava təmizləyicisini işə salmaq üçün  üzərinə toxunun.

 » Hava təmizləyicisindən siqnal səsi gəlir.
 » İsinmə zamanı ekranda " " görünür. Sonra isə 

hava təmizləyicisi hava keyfiyyətini ölçüb, PM2.5/IAI 
səviyyəsini göstərir.

 » Hava təmizləyicisi ekranda IAI göstərilməklə 
avtomatik rejimdə işləyir. 

3 Hava təmizləyicisini söndürmək üçün  düyməsinə 3 
saniyə toxunub saxlayın.

Qeyd:	SÖNDÜRDÜKDƏN sonra hava təmizləyicisi elektrik rozetkasına qoşulu 
qalsa, o, yenidən YANDIRILDIQDA əvvəlki parametrlərə uyğun işləyəcək.

Rejim	parametrini	dəyişdirmək
 düyməsinə toxunmaqla Avtomatik rejimi, 1-ci sürəti, 2-ci sürəti, Turbo rejimi və 

ya Yuxu rejimini seçə bilərsiniz.

Avtomatik	rejim	(	 	):	Hava təmizləyicisi 
ətraf havanın keyfiyyətinə uyğun olaraq 
sərinkeş sürətini avtomatik tənzimləyir.

Manual	sürət	(	 	və	 	): Manual 
rejimdə hava təmizləyicisi 1-ci və ya 
2-ci sürətdə işləyir.

Turbo	rejimi	(	 	):	Turbo rejimində 
hava təmizləyicisi ən yüksək sürətdə 
işləyir.

Yuxu	rejimi	(	 	):	Hava təmizləyicisi 
aşağı sürətdə işləyir. 3 saniyədən sonra 
ekranın işıqları sönür.
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Displey	indikatorunu	dəyişdirmək
Qeyd:	Cihaz standart olaraq PM2.5 səviyyəsini göstərir.
• Displey indikatorunu IAI /PM2.5 arasında dəyişdirmək üçün  düyməsinə 3 

saniyə toxunub saxlayın.

3s 3s

İşığı	yandırıb/söndürmə	funksiyasından	istifadə	

Nəzarət paneli işıq sensoru ilə ətraf işığa uyğun olaraq yana, sönə və ya tutqunlaşa 
bilər. Ətraf işıq tünd olduqda nəzarət paneli sönəcək və ya tutqunlaşacaq. 
Bütün işıqları yandırmaq üçün istənilən düyməyə toxuna bilərsiniz. Sonra başqa 
əməliyyat icra edilməsə, ətraf işığa uyğunlaşmaq üçün bütün işıqlar sönəcək və ya 
tutqunlaşacaq. 
Bütün işıqları və nəzarət panelini manual olaraq söndürmək üçün  düyməsinə 
toxuna bilərsiniz. Bütün işıqları yandırmaq üçün istənilən düyməyə toxunun.
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5	 Təmizlik	və	baxım
Qeyd:
• Təmizləməzdən əvvəl hər zaman cihazın cərəyan bağlantısını kəsin.
• Heç vaxt cihazı suya və ya hər hansı digər mayeyə toxundurmayın.
• Cihazın hər hansı hissəsini təmizləmək üçün heç vaxt ağardıcı maddə və ya spirt 

kimi cilalayıcı, aşındırıcı və ya tez alışan təmizlik vasitələrindən istifadə etməyin.
• Filtri təmizləmək üçün heç vaxt hər hansı mayedən (su daxil olmaqla) istifadə 

etməyin.
• Hissəcik sensorunu tozsoran ilə təmizləməyə cəhd etməyin.

Təmizlik	cədvəli

Tezlik Təmizlik	metodu

Lazım olduqda
Cihazın plastik hissəsini yumşaq, quru parça ilə 
silin

Hava çıxısının örtüyünü təmizləyin

İki aydan bir Hissəcik sensorunu quru pambıq çubuq ilə 
təmizləyin

Ekranda  görünür. Filtrin səthini təmizləyin

Hava	təmizləyicisinin	əsas	hissəsini	təmizləmək
Toz toplanmasının qarşısını almaq üçün hava təmizləyicisinin içərisini və çölünü 
mütəmadi olaraq təmizləyin.
• Hava təmizləyicisinin, eləcə də hava çıxışının içərisini və çölünü təmizləmək üçün 

yumşaq, quru parçadan istifadə edin.

Hissəcik	sensorunu	təmizləmək
Cihazın optimal işləməsi üçün hissəcik sensorunu hər 2 aydan bir təmizləyin. 
Qeyd:
• Hava təmizləyicisi tozlu mühitdə istifadə edilirsə, daha tez-tez təmizlənməsi 

lazım ola bilər.
• Otaqdakı nəm səviyyəsi çox yüksəkdirsə, hissəcik sensorunun üzərində 

kondensasiya damcıları yarana və havanın keyfiyyəti əslində yaxşı olsa da, hava 
keyfiyyəti işığı havanın keyfiyyətinin daha pis olduğunu göstərə bilər. Bu halda, 
hissəcik sensorunu təmizləyin.
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2 3 5

1 Hava təmizləyicisini söndürün və cərəyan yuvasından çıxarın.
2 Hava keyfiyyəti sensorunun örtüyünü açın.
3 Hissəcik sensorunu nəm pambıq çubuq ilə təmizləyin.
4 Bütün hissələri quru pambıq çubuq ilə qurulayın.
5 Hava keyfiyyəti sensorunu bağlayın.

Filtrin	səthini	təmizləmək

Filtr	xəbərdarlığı	
işığının	statusu Əməliyyat

Ekranda filtri 
təmizləmə xəbərdarlığı 

 görünür.

Filtrin səthini tozsoran ilə 
təmizləyin.

1 Hava təmizləyicisini söndürün və cərəyan yuvasından çıxarın.

2 5 63 4

2 Arxa örtüyü çəkib, cihazdan çıxarın. 
3 Filtri cihazdan çəkib çıxarın.
4 Filtrin səthini tozsoran ilə təmizləyin. 
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5 Filtri yenidən cihaza yerləşdirin.
6 Arxa örtüyü yenidən taxın.
7 Hava təmizləyicisinin ştepsel çəngəlini cərəyan 

yuvasına taxın.
8 Cihazı işə salmaq üçün  düyməsinə toxunun.
9 Filtrin təmizlənmə vaxtını sıfırlamaq üçün  və  

düyməsinə 3 saniyə toxunub saxlayın.
10 Filtri təmizlədikdən sonra əllərinizi yaxşıca yuyun.

Filtri	dəyişdirmək

Sağlam	qoruma	kilidini	anlamaq
Hava təmizləyicisi işlədikdə hava təmizləmə filtrinin optimal vəziyyətdə olmasını 
təmin etmək üçün hava təmizləyicisi filtr dəyişdirmə indikatoru ilə təchiz edilib. 
Filtrin dəyişdirilməsi lazım olduqda filtr dəyişdirmə xəbərdarlığının  işığı qırmızı 
rəngdə yanır.
Filtr vaxtında dəyişdirilmədikdə otaqdakı havanın keyfiyyətini qorumaq üçün hava 
təmizləyicisi işləməyi dayandıracaq və avtomatik kilidlənəcək. Filtri mümkün qədər 
tez dəyişdirin.

Filtri	dəyişdirmək
Qeyd:
• Filtri yumaq və ya yenidən istifadə etmək olmaz.
• Filtrləri dəyişdirməzdən əvvəl həmişə hava təmizləyicisini söndürün və ştepsel 

rozetkasından çıxarın.

Filtr	xəbərdarlığı	
işığının	statusu Əməliyyat

Filtr dəyişdirmə 
xəbərdarlığı  yanır

NanoProtect filtrini 
(FY1700/30) dəyişdirin

3s

+
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1 Hava təmizləyicisini söndürün və cərəyan yuvasından çıxarın.

2 5 63 4

2 Arxa örtüyü çəkib, cihazdan çıxarın.
3 Filtri cihazdan çəkib çıxarın.
4 Yeni filtrin qablaşdırma materialının hamısını çıxarın.
5 Yeni filtri cihaza yerləşdirin.
6 Arxa örtüyü yenidən taxın.
7 Hava təmizləyicisinin ştepsel çəngəlini cərəyan 

yuvasına taxın.
8 Cihazı işə salmaq üçün  düyməsinə toxunun.
9 Filtrin istismar sayğacını sıfırlamaq üçün  və  düyməsinə 3 saniyə toxunub 

saxlayın.
10 Filtri dəyişdirdikdən sonra əllərinizi yaxşıca yuyun.
Qeyd:	Filtri qoxulamayın, çünki o, havadan çirkləndiriciləri toplamış ola bilər.

Filtr	sıfırlama
Ekranda filtr dəyişdirmə xəbərdarlığı (  ) görünməzdən əvvəl də filtri dəyişdirə 
bilərsiniz. Filtri dəyişdirdikdən sonra filtrin istismar sayğacını manual olaraq 
sıfırlamalısınız.
1 Cihazı söndürmək və cərəyan yuvasından çıxarmaq üçün enerji  düyməsinə 3 

saniyə toxunun.

3s

+

2 3

2 Ştepsel çəngəlini cərəyan yuvasına taxın.
3 Yandıqdan sonra 15 saniyə ərzində filtrin istismar sayğacını sıfırlamaq üçün  

və  düyməsinə 3 saniyə toxunub saxlayın.

3s

+

9
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6	 Saxlama
1 Hava təmizləyicisini söndürüb, cərəyan yuvasından çıxarın.
2 Hava təmizləyicisini, hissəcik sensorunu və filtrin səthini təmizləyin ("Təmizlik 

və baxım" fəslinə nəzər salın).
3 Saxlamazdan əvvəl bütün hissələrin hava ilə qurumasına imkan verin.
4 Filtri hava keçirməyən plastik paketlərə bükün.
5 Hava təmizləyicisini, filtri sərin və quru yerdə saxlayın.
6 Filtrə toxunduqdan sonra hər zaman əllərinizi yaxşıca yuyun.

7	 Nasazlıqların	aradan	qaldırılması
Bu fəsildə cihazda qarşılaşa biləcəyiniz ən ümumi problemlər qeyd edilib. Problemi 
aşağıdakı məlumatlar ilə həll edə bilməsəniz, ölkənizdəki Müştəriyə Qulluq 
Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Problem Mümkün	həll

Cihaz düzgün 
işləmir.

• Filtri dəyişdirmə xəbərdarlığı davamlı olaraq yanıb, lakin 
müvafiq filtri dəyişdirməmisiniz. Nəticədə, cihaz hazırda 
kilidlidir. Bu halda, filtri dəyişdirin və filtrin istismar 
sayğacını sıfırlamaq üçün  və  düyməsinə toxunub 
saxlayın.

Hava çıxışından 
gələn hava axını 
həmişəkindən 
əhəmiyyətli 
dərəcədə zəifdir.

• Filtrin səthi çirklidir. Filtrin səthini təmizləyin ("Təmizlik və 
baxım" fəslinə nəzər salın).

Cihaz uzun 
müddətdir işləsə 
də, havanın 
keyfiyyəti 
yaxşılaşmır.

• Qablaşdırma materialının filtrdən çıxarılıb-çıxarılmadığını 
yoxlayın.

• Filtr cihaza yerləşdirilməyib. Filtrin (FY1700/30) düzgün 
quraşdırıldığından əmin olun.

• Hissəcik sensoru nəmdir. Otağınızdakı nəm səviyyəsi 
yüksəkdir və kondensasiyaya səbəb olur. Hissəcik 
sensorunun təmiz və quru olduğundan əmin olun 
("Təmizlik və baxım" fəslinə baxın).

• Otaq böyükdür və ya çöldəki havanın keyfiyyəti pisdir.  
Optimal təmizləmə performansı üçün hava təmizləyicisi 
işləyən zaman qapı və pəncərələri bağlayın.

• Otaqda çirklənmə mənbələri var. Məsələn, siqaret çəkmək, 
yemək bişirmək, buxur, ətir və ya spirtli içki.

• Filtrin istismar müddəti bitir. Filtri yenisi ilə əvəz edin.
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Problem Mümkün	həll

Hava keyfiyyəti 
işığı həmişə eyni 
rəngdə yanır.

• Hissəcik sensoru çirklidir. Hissəcik sensorunu təmizləyin 
("Təmizlik və baxım" fəslinə nəzər salın).

Cihazdan qəribə 
qoxu gəlir.

• Cihazdan birinci dəfə istifadə etdiyiniz zaman ondan 
plastik qoxusu gələ bilər. Bu, normaldır. Buna baxmayaraq, 
filtrləri çıxarsanız da, cihazdan yanıq qoxusu gəlirsə, Philips 
satıcınız və ya səlahiyyətli Philips xidmət mərkəzi ilə əlaqə 
saxlayın. Otaqdakı qazları absorbsiya etdiyinə görə bir 
müddət istifadə edildikdən sonra filtrdən qoxu gələ bilər. 
Təkrar istifadə etmək üçün filtri birbaşa gün işığının altına 
qoyaraq yenidən aktivləşdirməyiniz tövsiyə edilir. Hələ də 
qoxu gəlirsə, filtri dəyişdirin.

Cihazdan çox 
yüksək səs gəlir.

• Cihaz Turbo rejimində işləyirsə, bu, normaldır.
• Avtomatik rejimdə, cihaz çox yüksək səs çıxarırsa, ola bilsin 

ki, hava keyfiyyəti pisləşdiyindən cihaz yüksək sürətlə 
işləyir. Yuxu rejimini seçə bilərsiniz.

• Anormal səs gəlirsə, ölkənizdəki Müştəriyə Qulluq Mərkəzi 
ilə əlaqə saxlayın.

• Həmçinin hava çıxışına nəsə düşəndə də yüksək anormal 
səs gələ bilər. Kənar obyektləri cihazdan çıxarmaq üçün 
dərhal cihazı söndürüb, tərsinə çevirin.

Cihaz hələ də 
filtri dəyişdirməli 
olduğumu 
göstərir, lakin artıq 
dəyişmişəm.

• Böyük ehtimalla, filtrin istismar sayğacını sıfırlamamısınız. 
Cihazı işə salın. Sonra isə  və  üzərinə 3 saniyə toxunub 
saxlayın.

Ekranda "E1" xəta 
kodu görünür.

• Motorda nasazlıqlar var. Ölkənizdəki Müştəriyə Qulluq 
Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
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8	 Zəmanət	və	xidmət
Məlumata ehtiyacınız varsa və ya problemlə üzləşmisinizsə, www.philips.com 
ünvanında Philips veb-saytına daxil olun və ya ölkənizdəki Philips Müştəriyə Qulluq 
Mərkəzi (onun telefon nömrəsini beynəlxalq zəmanət bukletində tapa bilərsiniz) 
ilə əlaqə saxlayın. Ölkənizdə İstehlakçılara Yardım Mərkəzi yoxdursa, yerli Philips 
dilerinizə yaxınlaşın.

Sifariş	hissələri	və	ya	aksesuarları
Bir hissəni dəyişdirməlisinizsə və ya əlavə hissə satın almaq istəyirsinizsə, Philips 
dilerinizə yaxınlaşın və ya www.philips.com/support vebsaytına daxil olun.
Hissələri əldə etməklə bağlı problemləriniz varsa, ölkənizdəki Philips Müştəriyə 
Qulluq Mərkəzi (onun telefon nömrəsini beynəlxalq zəmanət bukletində tapa 
bilərsiniz) ilə əlaqə saxlayın.
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