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1 Dôležité informácie
Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a
uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo
•
Zariadenie nečistite vodou, akoukoľvek inou kvapalinou ani
(horľavým) čistiacim prostriedkom a zabráňte tiež preniknutiu
takýchto látok do zariadenia, aby ste predišli úrazu elektrickým
prúdom alebo nebezpečenstvu požiaru.
•
V blízkosti zariadenia nestriekajte žiadne horľavé látky, ako
napríklad insekticídy či voňavky.
Varovanie
•
Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či sa napätie uvedené
na zariadení zhoduje s napätím v miestnej sieti.
•
Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál
spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované
spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou,
aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
•
Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné
zariadenie, nepoužívajte ho.
•
Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré
majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti
alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod
dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto
zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
•
Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
•
Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto
zariadenia.
•
Neblokujte vstup a výstup vzduchu, napr. umiestnením
predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.
•
Dbajte na to, aby do zariadenia cez otvor výstupu vzduchu
nepadli cudzie predmety.
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Upozornenie
•
Toto zariadenie nie je náhradou za správne vetranie, pravidelné
vysávanie alebo používanie digestora alebo ventilátora počas
varenia.
•
Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom,
hladkom a vodorovnom povrchu.
•
Okolo zariadenia nechajte voľný priestor min. 20 cm a nad
zariadením min. 30 cm.
•
Na zariadenie si nesadajte a nestavajte sa naň. Na zariadenie
neklaďte žiadne predmety.
•
Zariadenie neumiestňujte priamo pod klimatizáciu, aby ste
zabránili kvapkaniu kondenzátu na zariadenie.
•
Používajte iba originálne filtre značky Philips určené pre toto
zariadenie. Nepoužívajte žiadne iné filtre.
•
Pri spaľovaní filtra môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu vášho
života alebo života iných ľudí. Filter nespáľte ako palivo ani ho
nepoužite na podobné účely.
•
Predchádzajte nárazom tvrdých predmetov do zariadenia
(obzvlášť do vstupu a výstupu vzduchu).
•
Do vstupu ani výstupu vzduchu nevkladajte prsty ani žiadne
predmety, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb alebo
poškodeniu zariadenia.
•
Zariadenie nepoužívajte, ak ste použili dymový typ
interiérových repelentov proti hmyzu, ani na miestach so
zvyškami oleja, horiacim kadidlom alebo chemickými výparmi.
•
Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových zariadení,
ohrevných zariadení alebo krbov.
•
Zariadenie vždy odpojte zo zásuvky, keď ho chcete presunúť,
vyčistiť, vymeniť v ňom filter alebo vykonať údržbu.
•
Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti za bežných
prevádzkových podmienok.
•
Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo v prostredí
s vysokými teplotami, ako napríklad v kúpeľni, na toalete alebo
v kuchyni, či v miestnosti so značnými výkyvmi teploty.
•
Zariadenie neodstraňuje oxid uhoľnatý (CO) ani radón (Rn).
Zariadenie nemožno použiť ako bezpečnostné zariadenie
v prípade nehôd, ku ktorým dôjde počas spaľovania alebo
práce s nebezpečnými chemikáliami.
SK
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Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam
týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Recyklácia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).
Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber
elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
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2 Čistič vzduchu
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využívať podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte
svoj produkt na stránke www.philips.com/welcome.

Prehľad produktu
Ovládací panel

Výstup vzduchu

Snímač častíc

Filter NanoProtect
(FY1700/30)

Zadný kryt

Adaptér do zásuvky*
(KA3601A2401500EU)
*Použite iba adaptér do zásuvky, ktorý je súčasťou balenia
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Prehľad ovládacích prvkov

Ovládacie tlačidlá
Vypínač svetiel

Tlačidlo vypínača

Tlačidlo prepínania režimov
Panel displeja
Automatický režim

Rýchlosť 1

Rýchlosť 2

Režim Turbo

Režim spánku

Zobrazenie indexu PM2,5

Zobrazenie indexu alergénov
v interiéri

Upozornenie na čistenie filtra

Upozornenie na výmenu filtra

6
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3 Začíname
Inštalácia filtra

Pred prvým použitím odstráňte z filtra všetok obalový materiál.
Poznámka: Pred inštaláciou filtra skontrolujte, či je čistič vzduchu odpojený od
elektrickej zásuvky.

1

1
2
3
4
5

2

3

4

5

Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.
Zo zariadenia vytiahnite filter.
Z filtrov čističa vzduchu odstráňte všetky obalové materiály.
Vložte filter späť do zariadenia.
Opätovne nasaďte zadný kryt.

Pripojenie napájania

Poznámka: Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri
odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite
zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
Pripojte napájací adaptér k:
• elektrickej zásuvke na zariadení;
• a potom k zásuvke v stene.
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4 Používanie čističa vzduchu
Význam svetelného indikátora kvality vzduchu
Po zapnutí čističa vzduchu sa
automaticky rozsvieti svetelný indikátor
kvality vzduchu, a to postupne
vo všetkých farbách. Po približne
30 sekundách snímače častíc zvolia
farbu, ktorá zodpovedá kvalite vzduchu
prostredia a množstvu častíc vo
vzduchu.
Farba indikátora kvality vzduchu
sa určuje podľa najvyššieho indexu
z nameraných hodnôt PM 2,5 a IAI.

Farba svetelného
indikátora kvality
vzduchu

Úroveň kvality
vzduchu

Modré

Dobré

Modrá – fialová

Fair

Fialová – červená

Nekvalitný

Červená

Veľmi nekvalitný

PM2.5
Technológia snímania AeraSense
Farba svetelného
dokonale rozpoznáva a rýchlo reaguje aj Úroveň
indikátora kvality
na tie najmenšie zmeny častíc vo vzduchu. PM2.5
vzduchu
Spolu so zobrazením úrovne častíc PM2.5
≤12
Modré
v reálnom čase vám prináša dokonalý
pocit istoty.
13 – 35
Modrá – fialová
Väčšina znečisťujúcich látok vo vzduchu
36 – 55
Fialová – červená
v interiéri spadá do kategórie PM2.5
>55
Červená
– čo označuje vzduchom prenášané
znečisťujúce látky menšie ako
2,5 mikrometra. Bežnými zdrojmi jemných častíc v interiéri sú tabakový dym,
varenie, horiace sviečky. Niektoré vzduchom prenášané baktérie a najmenšie
plesňové spóry, alergény z domácich zvierat a prachové roztoče takisto spadajú do
kategórie PM2,5.
IAI
Profesionálny snímač AeraSense zaznamenáva
úroveň alergénov vo vzduchu v interiéri a vďaka
číselnej spätnej väzbe v rozsahu od 1 do 12
možno zobraziť potenciálnu úroveň rizika
prítomnosti alergénov vo vzduchu v interiéri.
Úroveň 1 označuje najlepšiu kvalitu vzduchu.
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Úroveň
IAI

Farba svetelného
indikátora kvality
vzduchu

1–3

Modré

4–6

Modrá – fialová

7–9

Fialová – červená

10 – 12

Červená

Zapnutie a vypnutie

Poznámka:
• Ak chcete získať optimálny čistiaci výkon, zavrite dvere a okná.
• Udržiavajte záclony v dostatočnej vzdialenosti od vstupu a výstupu vzduchu.
1 Zástrčku čističa vzduchu pripojte do elektrickej zásuvky.
2 Dotknutím sa tlačidla zapnite čistič vzduchu.
» Čistič vzduchu pípne.
» Počas zahrievania sa na obrazovke zobrazuje „
“.
Po meraní kvality vzduchu čistič vzduchu zobrazuje
úroveň PM2,5/IAI.
» Čistič vzduchu funguje v automatickom režime a na
obrazovke sa zobrazuje hodnota IAI.
3 Čistič vzduchu vypnete stlačením tlačidla a jeho podržaním na 3 sekundy.
Poznámka: Ak čistič vzduchu po vypnutí zostane pripojený k elektrickej zásuvke,
po opätovnom zapnutí budú zachované predchádzajúce nastavenia.

Zmena nastavenia režimu

Dotykom na tlačidlo
môžete vybrať automatický režim, rýchlosť 1, rýchlosť 2,
režim turbo alebo režim spánku.

Automatický režim ( ): Čistič vzduchu Manuálna rýchlosť ( a
):
automaticky nastaví otáčky ventilátora
V manuálnom režime čistič vzduchu
podľa kvality okolitého vzduchu.
pracuje na rýchlosti 1 alebo rýchlosti 2.
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Režim turbo (
): Čistič vzduchu
pracuje pri najvyšších otáčkach.

Režim spánku ( ): Čistič vzduchu
pracuje potichu pri nízkych otáčkach.
Po 3 sekundách obrazovka zhasne.

Prepínanie indikátora zobrazenia

Poznámka: Zariadenie predvolene zobrazuje úroveň PM2.5.
• Na prepnutie indikátora zobrazenia medzi IAI/PM2,5 sa dotknite tlačidla
a podržte ho 3 sekundy.

3s

3s

Používanie funkcie zapínania/vypínania svetelných
indikátorov

Ovládací panel sa vďaka svetelnému senzoru dokáže automaticky zapnúť, vypnúť
a stmavnúť podľa okolitého osvetlenia. Ovládací panel sa vypne alebo stmavne,
10
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keď je okolie tmavé. Môžete ho rozsvietiť dotknutím sa akéhokoľvek tlačidla. Ak ho
nebudete viac používať, všetky svetelné indikátory sa znova vypnú alebo stmavnú,
aby sa prispôsobili okolitému svetlu.
Všetky svetelné indikátory a ovládací panel môžete vypnúť aj manuálnym
stlačením tlačidla . Všetky svetelné indikátory môžete zapnúť dotykom na
akékoľvek tlačidlo.

5 Čistenie a údržba

Poznámka:
• Pred začatím čistenia vždy odpojte zariadenie zo zásuvky.
• Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani inej tekutiny.
• Na čistenie akejkoľvek časti zariadenia nepoužívajte abrazívne, agresívne ani
horľavé čistiace prostriedky, ako je bielidlo či alkohol.
• Na čistenie filtra nepoužívajte žiadne kvapaliny (vrátane vody).
• Nikdy sa nepokúšajte čistiť snímač častíc pomocou vysávača.

Plán čistenia
Frekvencia

Spôsob čistenia

V prípade potreby

Jemnou suchou handričkou utrite plastovú časť
zariadenia

Každé dva mesiace

Snímač častíc vyčistite suchou vatovou tyčinkou

Na obrazovke sa zobrazí

Vyčistite kryt výstupu vzduchu
.

Vyčistite povrch filtra

Čistenie tela čističa vzduchu

Vnútornú aj vonkajšiu časť čističa vzduchu pravidelne čistite, aby sa v nich
nehromadil prach.
• Na čistenie vnútornej a vonkajšej časti čističa vzduchu a výstupu vzduchu použite
mäkkú, suchú handričku.

Čistenie snímača častíc

V záujme zachovania optimálnej funkčnosti zariadenia odporúčame čistiť snímač
častíc každé 2 mesiace.
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Poznámka:
• Ak sa čistič vzduchu používa v prašnom prostredí, môže byť potrebné častejšie
čistenie.
• Ak je úroveň vlhkosti v miestnosti veľmi vysoká, môže sa na snímači častíc
kondenzovať para a svetelný indikátor kvality vzduchu môže signalizovať horšiu
kvalitu vzduchu aj napriek tomu, že kvalita vzduchu je v skutočnosti dobrá. Ak
k tomu dôjde, vyčistite snímač častíc.

2

1
2
3
4
5

3

5

Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
Otvorte kryt snímača kvality vzduchu.
Snímač častíc vyčistite vlhkou vatovou tyčinkou.
Suchou vatovou tyčinkou osušte všetky súčasti.
Zatvorte snímač kvality vzduchu.

Čistenie povrchu filtra
Stav výstražnej
kontrolky filtra
Na obrazovke sa
zobrazí upozornenie
na čistenie filtra .

Postup
Povrch filtra vyčistite
vysávačom.

1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
3

2

4

2 Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.
3 Zo zariadenia vytiahnite filter.
12
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6

4
5
6
7

Povrch filtra vyčistite vysávačom.
Vložte filter späť do zariadenia.
Opätovne nasaďte zadný kryt.
Zástrčku čističa vzduchu pripojte do elektrickej
zásuvky.
8 Stlačením tlačidla zapnite zariadenie.
9 Na 3 sekundy sa dotknite tlačidiel a , čím
resetujete čas čistenia filtra.
10 Po výmene filtra si dôkladne umyte ruky.

9

+

3s

Výmena filtra
Význam blokovania na zaistenie zdravého vzduchu
Tento čistič vzduchu je vybavený indikátorom výmeny filtra, aby bol zaručený
optimálny stav filtra čistenia vzduchu počas prevádzky čističa vzduchu. Keď bude
potrebné vymeniť filter, upozornenie na výmenu filtra sa rozsvieti načerveno.
Ak filter nevymeníte včas, čistič vzduchu sa vypne a automaticky sa zablokuje, aby
tak ochránil kvalitu vzduchu v miestnosti. Čo najskôr vymeňte filter.

Výmena filtra
Poznámka:
• Vzduchové filtre nemožno umývať ani opakovane použiť.
• Pred výmenou filtrov vždy čistič vzduchu vypnite a odpojte od elektrickej
zásuvky.
Stav výstražnej
kontrolky filtra

Rozsvieti sa
upozornenie na
výmenu filtra

Postup
Vymeňte filter NanoProtect
(FY1700/30)
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1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
2

5

4

3

6

2
3
4
5
6
7
8
9

Potiahnutím zložte zadný kryt zariadenia.
Zo zariadenia vytiahnite filter.
9
Odstráňte z nového filtra všetok obalový materiál.
Vložte nový filter do zariadenia.
Opätovne nasaďte zadný kryt.
Zástrčku čističa vzduchu pripojte do elektrickej zásuvky.
+
Stlačením tlačidla zapnite zariadenie.
Na 3 sekundy sa dotknite tlačidiel a a resetujte
3s
počítadlo životnosti filtra.
10 Po výmene filtra si dôkladne umyte ruky.
Poznámka: K filtru nečuchajte, pretože sú v ňom zhromaždené znečisťujúce látky
zo vzduchu.

Vynulovanie filtra

Filter môžete vymeniť ešte skôr, než sa na obrazovke zobrazí upozornenie na
výmenu filtra ( ). Po výmene filtra musíte manuálne vynulovať počítadlo
životnosti filtra.
1 Stlačením hlavného vypínača na 3 sekundy vypnete zariadenie a odpojte ho
z elektrickej zásuvky.

2

3

+

3s
2 Pripojte sieťovú zástrčku k elektrickej zásuvke.
3 V priebehu 15 sekúnd po zapnutí napájania sa dotknite a na 3 sekundy
podržte tlačidlá

14
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, čím sa vynuluje počítadlo životnosti filtra.

6 Odkladanie

1 Vypnite čistič vzduchu a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
2 Vyčistite čistič vzduchu, snímač častíc a povrch filtra (pozri kapitolu „Čistenie
3
4
5
6

a údržba“).
Pred uskladnením nechajte všetky súčasti dôkladne vysušiť na vzduchu.
Filter zabaľte do vzduchotesného plastového vrecka.
Čistič vzduchu a filter skladujte na chladnom a suchom mieste.
Po manipulácii s filtrom si vždy dôkladne umyte ruky.

7 Riešenie problémov
Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní
spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete
problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.
Problém

Možné riešenie

Zariadenie
nefunguje správne.

•

Upozornenie na výmenu filtra bolo dlho zobrazené,
no príslušný filter ste nevymenili. Následkom toho je
zariadenie teraz zablokované. V takomto prípade vymeňte
filter a dlhým stlačením tlačidiel a vynulujte počítadlo
životnosti filtra.

Prúd vzduchu
vychádzajúci
z výstupu vzduchu
je podstatne slabší
než predtým.

•

Povrch filtra je znečistený. Vyčistite povrch filtra (pozri
kapitolu „Čistenie a údržba“).

Kvalita vzduchu
sa nezlepšuje aj
napriek tomu, že je
zariadenie zapnuté
dlhšiu dobu.

•

Skontrolujte, či je z filtra odstránený obalový materiál.
Filter nebol vložený do zariadenia. Uistite sa, že filter
(FY1700/30) je správne vložený.
Snímač častíc je mokrý. Vysoká úroveň vlhkosti v miestnosti
spôsobuje vznik kondenzácie. Uistite sa, že snímač častíc je
čistý a suchý (pozri kapitolu „Čistenie a údržba“).
Miestnosť je veľká alebo je kvalita vonkajšieho vzduchu
zlá.
Optimálny výkon čistenia zaistíte zatvorením dverí a okien
počas prevádzky čističa vzduchu.
V miestnosti sú interné zdroje znečistenia. Napríklad
fajčenie, varenie, kadidlo, parfum alebo alkohol.
Životnosť filtra sa blíži ku koncu. Vymeňte filter za nový.

•
•

•

•
•
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Problém

Možné riešenie

Farba svetelného
indikátora kvality
vzduchu sa
nemení.

•

Snímač častíc je znečistený. Vyčistite snímač častíc (pozri
kapitolu „Čistenie a údržba“).

Zo zariadenia sa šíri
zvláštny zápach.

•

Pri prvých použitiach môže zo zariadenia vychádzať
zápach plastu. Je to normálne. Ak však zo zariadenia
vychádza zápach ako po spálení aj po odstránení filtrov,
kontaktujte predajcu výrobkov značky Philips alebo
autorizované servisné stredisko značky Philips. Filter môže
z dôvodu absorpcie interiérových plynov po určitej dobe
používania vytvárať zápach. Odporúča sa, aby ste filter
znova aktivovali uložením na priame slnečné svetlo. Potom
ho bude môcť znova použiť. Ak zápach naďalej existuje,
filter vymeňte.

Zariadenie je príliš
hlučné.

•

Ide o normálny jav počas prevádzky zariadenia v režime
turbo.
In the Auto mode, if the appliance is too loud, maybe the
appliance runs at high speed because air quality becomes
worse. You can choose the Sleep mode.
Ak zariadenie vydáva nezvyčajné zvuky, obráťte sa na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Ak sa do výstupu vzduchu dostane cudzí predmet, môže
to byť tiež príčina nezvyčajných zvukov. Okamžite vypnite
zariadenie, otočte ho hore nohami a vytraste z neho
cudzie predmety.

•

•
•

Zariadenie stále
signalizuje potrebu
výmeny filtra aj
napriek tomu,
že filtre sú už
vymenené.
Na obrazovke sa
zobrazuje chybový
kód „E1“.
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•

Zrejme ste nevynulovali počítadlo životnosti filtra. Zapnite
zariadenie. Následne podržte tlačidlá a 3 sekundy.

•

Motor má poruchu. Obráťte na Stredisko starostlivosti
o zákazníkov vo svojej krajine.

8 Záruka a servis
Ak potrebujete informácie alebo máte nejaký problém, navštívte webovú lokalitu
spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo sa obráťte na stredisko
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo
strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto
stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Objednanie dielov alebo príslušenstva

Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte
predajcu značky Philips alebo stránku www.philips.com/support.
Ak máte problém diely zohnať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo do tohto strediska nájdete
v medzinárodnom záručnom liste).
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