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1	 Муҳим

Бехатарӣ
Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ ин дастурамали истифодабарандаро 
бодиққат хонед ва барои истинод дар оянда захира кунед.

Хатар
• Дастгоҳро бо об, дигар намуди моеъ ё маводи шустушӯйӣ 

(тез оташгиранда) тоза накунед ва онҳоро ба дохили 
дастгоҳ ворид шудан роҳ надиҳед, то аз зарбаи барқ ва / ё 
хатари сӯхтор пешгирӣ карда шавад.

• Ба атрофи дастгоҳ маводи тез оташгиранда ба монанди 
инсектисиддҳо ва хушбуйкунандаҳо напошед.

Огоҳӣ
• Пеш аз васл кардани дастгоҳ, санҷед, ки оё шиддати дар 

дастгоҳ нишондодашуда ба шиддати барқии маҳаллӣ 
мувофиқ аст ё не.

• Агар сими барқӣ хароб шуда бошад, шумо бояд онро 
бо Philips, маркази хидматрасонии аз ҷониби Philips 
ваколатдоршуда ё шахсони ба ин монанди тахассусӣ иваз 
намоед, то хатар пешгирӣ карда шавад.

• Агар васлак, сими барқӣ ё худи дастгоҳ осеб дида бошад, 
дастгоҳро истифода набаред.

• Ин дастгоҳ метавонад аз ҷониби кӯдакони аз 8 сола боло 
ва шахсони дорои қобилияти ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё ақлӣ ё 
таҷрибаи кофӣ ва дониш надошта истифода бурда шавад, 
агар ба онҳо назорат ё дастур оид ба истифодаи бехатарии 
дастгоҳ дода шуда бошад ва онҳо хатарҳои марбутро 
фаҳманд.

• Кӯдакон набояд бо асбоб бозӣ кунанд.
• Тозакунӣ ва нигоҳубин набояд аз ҷониби кӯдакон бидуни 

назорат анҷом дода шавад.
• Воридшавӣ ва баромадгоҳи ҳаворо маҳкам накунед, 

масалан, тавассути гузоштани ашё дар баромадгоҳи ҳаво ё 
дар назди даромадгоҳи ҳаво.

• Боварӣ ҳосил кунед, ки ашёи бегона тавассути васлаки ҳаво 
ба дастгоҳ наафтад.
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Огоҳӣ
• Ин дастгоҳ ивазкунандаи вентилятсияи дуруст, тозакунии 

мунтазами чангкашак ё истифодаи сарпӯш ё вентилятор 
ҳангоми пухтупаз нест.

• Дастгоҳро ҳамеша дар рӯи хушк, устувор, ҳамвор ва уфуқӣ 
ҷойгир кунед ва истифода баред.

• Дар атрофи дастгоҳ ҳадди аққал 20 см холӣ гузоред ва дар 
болои дастгоҳ ҳадди аққал 30 см холӣ гузоред.

• Дар болои дастгоҳ нанишинед ё наистед. Ба болои асбоб 
чизе нагузоред.

• Дастгоҳро бевосита дар зери кондитсионер ҷой надиҳед, то 
конденсат ба болои дастгоҳ рехта нашавад.

• Танҳо филтрҳои аслии Philips, ки махсус барои ин дастгоҳ 
пешбинӣ шудаанд, истифода баред. Филтрҳои дигарро 
истифода набаред.

• Оташ гирифтани филтр метавонад ба одамон хатари 
бебозгашт расонад ва / ё ҳаёти дигаронро зери хатар 
гузорад. Филтрро барои сӯзишворӣ ё мақсадҳои шабеҳ 
истифода набаред.

• Аз зарба задани дастгоҳ (алалхусус вуруди ҳаво ва 
баромад) бо ашёи сахт худдорӣ кунед.

• Барои пешгирии осеби ҷисмонӣ ё корношоямии дастгоҳ 
ангуштон ё ашёи худро ба васлаки ҳаво ё даромадгоҳи 
ҳаво нагузоред.

• Ин асбобро истифода набаред, агар шумо дар дохили хона 
ё дар ҷойҳои боқимондаҳои равғанӣ, бухуркунандаи сӯзон 
ё буғҳои кимиёвӣ репеллентҳои намуди дудро истифода 
карда бошед.

• Дастгоҳро дар назди асбобҳои газ, дастгоҳҳои гармидиҳӣ ё 
оташдонҳо истифода набаред.

• Ҳангоме ки шумо мехоҳед ҷойи дастгоҳро иваз кунед, онро 
тоза кунед, филтрро иваз кунед ё нигоҳдории дигарро 
анҷом диҳед, ҳамеша дастгоҳро аз барқ ҷудо кунед.

• Дастгоҳ танҳо барои истифода дар хона дар шароити 
муқаррарии кор пешбинӣ шудааст.

• Дастгоҳро дар муҳити намнок ё дар муҳити дорои намии 
баланд ё ҳарорати баланд дар муҳити атроф, ба монанди 
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ҳаммом, ҳоҷатхона ё ошхона ё дар ҳуҷрае, ки тағирёбии 
шадиди ҳарорат, истифода набаред.

• Таҷҳизот оксиди карбон (CO) ё радонро (Rn) хориҷ 
намекунад. Он набояд ҳамчун дастгоҳи муҳофизатӣ 
дар ҳолати садамаҳои марбут ба равандҳои сӯхтор ва 
кимиёвии хатарнок истифода шавад.

Майдонҳои	электромагнитӣ	(EMF)
Ин дастгоҳи Philips ба ҳама стандартҳо ва қоидаҳои амалкунанда оид ба 
таъсири майдонҳои электромагнитӣ мувофиқат мекунад.

Коркарди	дубора
Ин рамз маънои онро дорад, ки ин маҳсулот набояд бо партовҳои 
муқаррарии хонагӣ партофта шавад (2012/19/EU).
Қоидаҳои кишвари худро барои ҷамъоварии алоҳидаи маҳсулоти барқӣ ва 
электронӣ риоя кунед. Истифодаи дурусти он барои пешгирии оқибатҳои 
манфӣ барои муҳити зист ва саломатии инсон мусоидат мекунад.
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2	 Тозакунандаи	ҳавои	шумо
Шуморо бо харидатон табрик намуда ба Philips хуш омадед мегӯем!
Барои пурра истифода бурдан аз дастгирии пешниҳоди Philips, маҳсулоти 
худро дар www.philips.com/welcome.сабти ном кунед

Шарҳи	маҳсулот	

Сарпӯши 
қафо

Сафҳаи 
идоракунӣ

Баромади ҳаво

Сенсори 
зарраҳо

Филтри NanoProtect 
(FY1700/30)

Адаптери васл*  
(KA3601A-
2401500EU )

*Лутфан танҳо адаптери васлаки додашударо истифода баред
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Шарҳи	назорат

Тугмаҳои идоракунӣ

Тугмаи фурӯзон/хомӯш Тугмаи фурӯзон/хомӯш

Тугмаи гузариши режим

Панели намоиш

Ҳолати худкор Суръати 1

Суръати 2 Ҳолати турбо

Ҳолати хоб Намоиши PM2.5
Намоиши индекси аллергенҳои 
дарунӣ Огоҳии тозакунии филтр

Огоҳии ивазкунии филтр
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3	 Сар	Кардан

Насби	филтр
Пеш аз истифодаи аввал ҳама бастаҳои филтрро хориҷ кунед.
Шарҳ:	Боварӣ ҳосил кунед, ки пеш аз насб кардани филтри тозакунанда аз 
васлаки барқ ҷудо карда шудааст.

1 2 3 4 5

1 Сарпӯши қафоро кашед ва онро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
2 Филтрро аз дастгоҳ кашед.
3 Ҳамаи маводи бастабандии филтри тозакунии ҳаворо хориҷ кунед.
4 Филтрро дубора ба дастгоҳ гузоред.
5 Сарпӯши қафоро дубора пайваст кунед.

Пайвастшавӣ	ба	қувваи	барқ
Шарҳ:	Хатари зарбаи барқ! Ҳангоми ҷудо кардани сими 
барқӣаз ҷараёни ҷории барқ ҳамеша вилкаро аз васлаки 
барқ кашед. Ҳеҷ гоҳ аз сим дошта накашед.

Адаптери барқро ба:
• Аввал, ба васлаки барқии дастгоҳ.
• Сипас, ба васлаки деворӣ пайваст кунед.
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4	 Истифодаи	тозакунандаи	ҳаво

Фаҳмидани	чароғи	сифати	ҳаво
Ҳангоми фурӯзон кардани 
тозакунандаи ҳаво чароғи сифати 
ҳаво ба таври худкор фурӯзон 
мешавад ва ҳама рангҳоро бо навбат 
пай дар пай равшан мекунад. Пас аз 
тақрибан 30 сония, сенсори зарраҳо 
рангеро интихоб мекунанд, ки ба 
сифати ҳавои гирду атрофи зарраҳои 
ҳавоӣ мувофиқ аст.
Ранги нури сифати ҳаво бо баландтарин индекс дар байни PM2.5 ва IAI 
муайян карда мешавад.

PM2.5
AeraSense технологияи ҳассос ҳатто 
дақиқтарин тағироти заррачаҳои 
ҳаворо дақиқ муайян мекунад ва зуд 
вокуниш нишон медиҳад. Он ба шумо 
боварӣ мебахшад, ки дар вақти воқеӣ 
бозгашти PM2.5 мавҷуд аст.
Аксари ифлоскунандаҳои ҳавои 
дарунӣ ба зери PM2.5 меафтанд - ки 
ба ифлоскунакҳои зарраҳои ҳаво 
аз 2,5 микрометр хурдтар дахл дорад. Сарчашмаҳои маъмули дарунии 
зарраҳои майда дуди тамоку, пухтупаз, шамъҳои фурӯзон мебошанд. Баъзе 
бактерияҳои ҳавоӣ ва спораҳои хурдтарини қолабҳо, аллергенҳои ҳайвонот 
ва зарраҳои аллергенҳои фулуси хок низ ба PM2.5 меафтанд.

IAI
Сенсори дараҷаи касбии AeraSense  сатҳи 
аллергени ҳавои даруниро муайян мекунад 
ва бо такрори рақамӣ аз 1 то 12 сатҳи 
эҳтимолии хавфи аллергенҳои ҳавои 
даруниро нишон додан мумкин аст. 1 сифати 
беҳтарини ҳаворо нишон медиҳад.

Ранги	сабуки	
сифати	ҳаво

Сатҳи	сифати	
ҳаво

Кабуд Хуб
Кабуд-арғувон Саҳеҳ
Арғувон-сурх Паст
Сурх Хеле паст

Сатҳи	
PM2.5

Ранги	сабуки	сифати	
ҳаво

≤12 Кабуд
13-35 Кабуд-арғувон
36-55 Арғувон-сурх
>55 Сурх

Сатҳи	
IAI

Ранги	сабуки	
сифати	ҳаво

1-3 Кабуд
4-6 Кабуд-арғувон
7-9 Арғувон-сурх
10-12 Сурх
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Даргиронидан	ва	хомӯш	кардан
Шарҳ:
• Барои иҷрои оптималии тозакунӣ, дару тирезаҳоро пӯшед.
• Пардаҳоро аз даромадгоҳи ҳаво ё баромади ҳаво дур нигоҳ доред.
1 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред.
2 Тугмаи  барои даргирондани тозакунандаи ҳаво 

пахш кунед.
 » Тозакунандаи ҳаво садо мебарорад.
 » “ ” дар экран ҳангоми гармкунӣ намоиш дода 

мешавад. Сипас тозакунандаи ҳаво пас аз чен 
кардани сифати ҳаво сатҳи PM2.5/IAI -ро нишон 
медиҳад.

 » Тозакунандаи ҳаво дар ҳолати худкор бо IAI дар 
экран кор мекунад. 

3 Барои хомӯш кардани тозакунандаи ҳаво дар муддати 3 сония тугмаи  
пахш карда нигоҳ доред.

Шарҳ:	Агар тозакунанда пас аз ХОМӮШ кардан ба васлаки барқ пайваст 
бошад, тозакунандаи ҳаво ҳангоми дубора ФУРӮЗОН шудан дар танзимоти 
пешина кор мекунад.

Тағир	додани	танзимоти	ҳолат
Шумо метавонед бо пахш кардани тугмаи  ҳолати худкор, суръати 1, 
суръати 2, ҳолати турбо ё ҳолати хобро интихоб кунед.

Ҳолати	худкор	(	 	):	Тозакунандаи 
ҳаво суръати вентиляторро мувофиқи 
сифати муҳити атроф ба таври худкор 
танзим мекунад.

Суръати	дастӣ	(	  & 	): Дар 
ҳолати дастӣ, тозакунандаи ҳаво бо 
суръати 1 ё суръати 2 кор мекунад.
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Ҳолати	турбо	(	 	):	Дар ҳолати 
турбо тозакунандаи ҳаво бо суръати 
баландтарин кор мекунад.

Ҳолати	хоб	(	 	):	Тозакунандаи 
ҳаво оромона бо суръати паст кор 
мекунад. Пас аз 3 сония, экран 
хомӯш мешавад.

Гузаронидани	нишондиҳандаи	экран
Шарҳ:	Дастгоҳ сатҳи пешфарзии PM2.5 -ро нишон медиҳад.
• Тугмаи  -ро барои иваз кардани нишондиҳандаи намоиш дар байни IAI /

PM2.5 3 сония пахш карда нигоҳ доред.

3s 3s

Истифодаи	функсияи	фурӯзон/хомӯш	кардани	
чароғ	
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Бо сенсори рушноӣ, панели идоракунӣ метавонад мувофиқи нури муҳит 
ба таври худкор фурӯзон, хомӯш ё хира шавад. Ҳангоме ки чароғи атроф 
торик мешавад, панели идоракунӣ хомӯш мешавад ё хира мешавад. 
Шумо метавонед дилхоҳ тугмаро пахш кунед, то ҳама чароғҳоро бедор 
кунед. Сипас, агар ягон амалиёти минбаъда набошад, ҳама чароғҳо хомӯш 
мешаванд ё боз хира мешаванд, то бо нури муҳит мувофиқат кунанд. 
Шумо метавонед тугма  -ро дастӣ пахш кунед, то ҳама чароғҳо ва панели 
идоракуниро хомӯш кунед. Барои бедор кардани ҳамаи чароғҳо дилхоҳ 
тугмаро пахш кунед.

5	 Тозакунӣ	ва	нигоҳдорӣ
Шарҳ:
• Пеш аз тоза кардан дастгоҳро ҳамеша аз барқ ҷудо кунед.
• Ҳеҷ гоҳ дастгоҳро ба об ё дигар моеъ ғарқ накунед.
• Ҳеҷ гоҳ барои тоза кардани ягон ҷузъи дастгоҳ аз маҳлулҳои абразивӣ, 

зангзананда ё тез оташгиранда ба монанди шустагар ё спирт истифода 
набаред.

• Ҳеҷ гоҳ барои тоза кардани филтр аз моеъҳо (аз ҷумла об) истифода 
набаред.

• Кӯшиш накунед, ки сенсори зарраҳоро бо чангкашак тоза кунед.

Нақшаи	тозакунӣ

Зудӣ Усули	тозакунӣ

Ҳангоми зарурат
Қисми пластикии дастгоҳро бо матои 
мулоим ва хушк тоза кунед

Сарпӯши баромади ҳаворо тоза кунед

Ҳар ду моҳ Сенсорҳои зарраҳоро бо матои хушки 
пахтагӣ тоза кунед

 дар экран намоиш дода 
мешавад. Сатҳи филтрро тоза кунед
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Тоза	кардани	бадани	тозакунандаи	ҳаво
Барои пешгирӣ кардани ҷамъшавии чанг дохил ва беруни тозакунандаи ҳаво 
мунтазам тоза кунед.
• Барои тоза кардани дохил ва берунии тозакунандаи ҳаво ва баромади ҳаво 

аз матои мулоим ва хушк истифода баред.

Тоза	кардани	сенсори	зарраҳо
Барои кори оптималии дастгоҳ ҳар 2 моҳ сенсори зарраҳоро тоза кунед. 
Шарҳ:
• Агар тозакунандаи ҳаво дар муҳити чанголуд истифода шавад, мумкин аст 

онро зуд -зуд тоза кардан лозим аст.
• Агар сатҳи намӣ дар ҳуҷра хеле баланд бошад, метавонад дар сенсори 

зарраҳо конденсация пайдо шавад ва нури сифати ҳаво метавонад сифати 
пасттари ҳаворо нишон диҳад, гарчанде ки сифати ҳаво воқеан хуб аст. 
Агар ин ҳолат рӯй диҳад, сенсори зарраҳоро тоза кунед.

2 3 5

1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.
2 Сарпӯши сенсори сифати ҳаворо кушоед.
3 Сенсорҳои зарраҳоро бо матои намноки пахтагӣ тоза кунед.
4 Ҳама қисмҳоро бо матои хушки пахта хушк кунед.
5 Пӯшидани сенсори сифати ҳаво
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Тоза	кардани	сатҳи	филтр
Ҳолати	огоҳии	нури	
филтр Амал

Огоҳии тозакунии 
филтр  дар экран 
намоиш дода 
мешавад.

Сатҳи филтрро бо 
чангкашак тоза кунед.

1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

2 5 63 4

2 Сарпӯши қафоро кашед ва онро аз дастгоҳ хориҷ кунед. 
3 Филтрро аз дастгоҳ кашед.
4 Сатҳи филтрро бо чангкашак тоза кунед. 
5 Филтрро дубора ба дастгоҳ гузоред.
6 Сарпӯши қафоро дубора пайваст кунед.
7 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ 

гузоред.
8 Барои фурӯзон кардани дастгоҳ тугмаи  пахш 

кунед.
9 Барои аз нав танзим кардани вақти тозакунии филтр тугмаи  ва  -ро ба 

муддати 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред.
10 Пас аз тоза кардани филтр дастҳоятонро бодиққат бишӯед.

3s

+

9
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Иваз	намудани	филтр

Фаҳмидани	қулфи	муҳофизати	солим
Ин тозакунандаи ҳаво бо нишондиҳандаи ивазкунандаи филтр муҷаҳҳаз 
карда шудааст, то боварӣ ҳосил намоед, ки филтри тозакунии ҳаво ҳангоми 
кор кардани тозакунандаи ҳаво дар ҳолати оптималӣ қарор дорад. Вақте ки 
филтр бояд иваз карда шавад, ҳушдори ивазкунии филтр  сурх фурӯзон 
мешавад.
Агар филтр сари вақт иваз карда нашавад, тозакунандаи ҳаво аз кор 
мемонад ва барои муҳофизат кардани сифати ҳавои ҳуҷра ба таври худкор 
баста мешавад. Филтрро ҳарчи зудтар иваз кунед.

Иваз	намудани	филтр
Шарҳ:
• Филтр шуста намешавад ё дубора истифода намешавад.
• Пеш аз иваз кардани филтрҳо ҳамеша тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва 

аз васлаки барқ ҷудо кунед.

Ҳолати	огоҳии	нури	
филтр Амал

Огоҳии ивазкунии 
филтр  фурӯзон 
мешавад

Иваз намудани филтри 
NanoProtect (FY1700/30)

1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

2 5 63 4

2 Сарпӯши қафоро кашед ва онро аз дастгоҳ хориҷ кунед.
3 Филтрро аз дастгоҳ кашед.
4 Ҳама маводи бастабандии филтри навро хориҷ кунед.
5 Филтри навро ба дастгоҳ ҷойгир кунед.
6 Сарпӯши қафоро дубора пайваст кунед.
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7 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред.
8 Барои фурӯзон кардани дастгоҳ тугмаи  пахш 

кунед.
9 Барои аз нав танзим кардани мӯҳлати 

ҳисобкунаки филтр тугмаи  ва  -ро дар тӯли 3 
сония пахш кунед ва нигоҳ доред.

10 Пас аз иваз кардани филтр дастҳоятонро 
бодиққат бишӯед.

Шарҳ:	Филтрро бӯй накунед, зеро он 
ифлоскунандаҳоро аз ҳаво ҷамъ кардааст.

Аз	нав	танзимкунии	филтр
Шумо метавонед филтрро ҳатто пеш аз нишон додани огоҳии ивазкунии 
филтр (  ) дар экран иваз кунед. Пас аз иваз кардани филтр, шумо бояд 
ҳисобкунаки мӯҳлати филтрро дастӣ аз нав танзим кунед.
1 Тугмаи барқро  дар тӯли 3 сония пахш кунед, то дастгоҳро хомӯш кунед 

ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

3s

+

2 3

2 Сими барқро ба васлаки барқ гузоред.
3 Дар давоми 15 сония пас аз фурӯзон шудан,тугмаи  ва  -ро барои аз 

нав танзимкунии ҳисобкунаки мӯҳлати филтр ба муддати 3 сония пахш 
кунед ва нигоҳ доред.

6	 Нигоҳдорӣ
1 Тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.
2 Тозакунандаи ҳаво, сенсори зарраҳо ва сатҳи филтрро тоза кунед (ба 

боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).
3 Ҳама қисмҳоро пеш аз нигоҳдорӣ бодиққат хушк кунед.
4 Филтрро ба халтаҳои пластикии пӯшидаи ҳавоӣ печонед.
5 Тозакунандаи ҳаво, филтрро дар ҷои хунук ва хушк нигоҳ доред.
6 Пас аз кор бо филтр ҳамеша дастҳоро бодиққат бишӯед.

3s

+

9
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7	 Ҳалли	мушкилиҳо
Ин боб мушкилоти маъмултаринеро, ки шумо бо дастгоҳ дучор меоед, 
ҷамъбаст мекунад. Агар шумо наметавонед масъаларо бо маълумоти дар 
поён ҳал карда тавонед, бо Маркази хизматрасонии маишӣ дар кишвари худ 
тамос гиред.

Мушкилот Ҳалли	имконпазир

Дастгоҳ дуруст 
кор намекунад.

• Огоҳии ивазкунии филтр пайваста фурӯзон аст, 
аммо шумо филтри мувофиқро иваз накардаед. Дар 
натиҷа, дастгоҳ ҳоло баста аст. Дар ин ҳолат, филтрро 
иваз кунед ва тугмаи  ва  -ро барои аз нав танзим 
кардани мӯҳлати ҳисобкунаки филтр пахш кунед.

Ҷараёни ҳаво, ки 
аз баромадгоҳи 
ҳаво берун меояд, 
назар ба пешина 
хеле заифтар аст.

• Сатҳи филтр ифлос аст. Сатҳи филтрро тоза кунед (ба 
боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).

Сифати 
ҳаво беҳтар 
намешавад, 
ҳарчанд 
тозакунандаи 
ҳаво кайҳо боз 
кор мекунад.

• Санҷед, ки маводи бастабандӣ аз филтр хориҷ карда 
шудааст.

• Филтр дар дастгоҳ ҷойгир карда нашудааст. Боварӣ 
ҳосил кунед, ки филтр (FY1700/30) дуруст насб карда 
шудааст.

• Сенсори зарраҳо тар аст. Сатҳи намӣ дар ҳуҷраи шумо 
баланд аст ва боиси конденсатсия мегардад. Боварӣ 
ҳосил кунед, ки сенсори зарраҳо тоза ва хушк аст (ба 
боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).

• Андозаи ҳуҷра калон аст ё сифати ҳавои беруна бад 
аст. Барои иҷрои оптималии тозакунӣ, лутфан ҳангоми 
кор кардани тозакунандаи ҳаво дару тирезаҳоро 
пӯшед.

• Захираҳои ифлосшавии дарунӣ мавҷуданд. Барои 
мисол, тамокукашӣ, пухтупаз, бухур, атр ё машрубот.

• Вақти кории филтр ба охир расидааст. Филтрро бо 
филтери нав иваз кунед.
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Мушкилот Ҳалли	имконпазир

Ранги чароғи 
сифати ҳаво 
ҳамеша як хел 
мемонад.

• Сенсори зарра ифлос аст. Сенсорҳои зарраҳоро тоза 
кунед (ба боби "Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ" нигаред).

Таҷҳизот бӯи 
аҷибе ба вуҷуд 
меорад.

• Аввалин маротиба, ки шумо дастгоҳро истифода 
мебаред, он метавонад бӯи пластикӣ ба вуҷуд орад. 
Ин муқаррарӣ аст. Аммо, агар дастгоҳ бӯйи сӯхта 
дошта бошад, ҳатто ҳангоми тоза кардани филтрҳо, 
бо фурӯшандаи Philips ё маркази хидматрасони 
Philips тамос гиред. Филтр метавонад пас аз муддате 
истифода шавад, зеро азхудкунии газҳои дарунӣ бӯй 
меорад. Тавсия дода мешавад, ки филтрро дубора 
фаъол созед ва онро дар нури офтоб барои истифодаи 
такрорӣ гузоред. Агар бӯй ҳоло ҳам вуҷуд дошта 
бошад, филтрро иваз кунед.

Таҷҳизот хеле 
баланд кор 
мекунад.

• Агар дастгоҳ дар ҳолати турбо кор кунад,ин 
муқаррарӣаст.rmal if the appliance runs at the Turbo 
mode.

• Дар ҳолати Худкор, агар овози дастгоҳ хеле баланд 
бошад, шояд бо сабаби бадтар шудани сифати ҳаво, 
дастгоҳ бо суръати баландтар кор карда истодааст. 
Шумо метавонед ҳолати Хобро интихоб намоед.

• Агар садои ғайримуқаррарӣ вуҷуд дошта бошад, бо 
Маркази Хизматрасонии Истеъмолкунандагон дар 
кишвари худ тамос гиред.

• Агар чизе ба васлаки ҳаво афтад, он метавонад боиси 
садои ғайримуқаррарии баланд гардад. Дарҳол 
дастгоҳро хомӯш кунед, дастгоҳро чаппа кунед, то 
объектҳои беруниро аз дастгоҳ хориҷ кунед.

Таҷҳизот ҳоло ҳам 
нишон медиҳад, 
ки ман бояд 
филтрро иваз 
кунам, аммо ман 
аллакай ин корро 
кардам.

• Шояд шумо ҳисобкунаки мӯҳлати филтрро дубора 
барқарор накардаед. Дастгоҳро фурӯзон кунед. Ба 
муддати 3 сония  ва  пахш карда нигоҳ доред.

Рамзи хатогии 
"E1" дар экран 
намоиш дода 
мешавад.

• Мотор камбудиҳо дорад. Бо маркази хизматрасонии 
истеъмолкунандагон дар кишвари худ тамос гиред.
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8	 Кафолат	ва	хидмат
Агар ба шумо маълумот лозим бошад ё агар мушкилот дошта бошед, лутфан 
ба вебсайти Philips дароед www.philips.com ё бо Маркази Хидматрасонии 
Истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ тамос гиред (шумо метавонед 
рақами телефони онро дар варақаи кафолати ҷаҳонӣ пайдо кунед). Агар дар 
кишвари шумо Маркази Хидматрасонии Муштариён набошад, ба дилери 
маҳаллии Philips равед.

Фармоиши	қисмҳо	ё	лавозимот
Агар шумо бояд қисмеро иваз кунед ё қисми иловагӣ харидан хоҳед, ба 
дилери Philips равед ё аз www.philips.com/support боздид кунед
Агар шумо дар гирифтани қисмҳо мушкилот дошта бошед, лутфан бо 
Маркази хизматрасонии истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ 
тамос гиред (шумо метавонед рақами телефони онро дар варақаи кафолати 
ҷаҳонӣ пайдо кунед).



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B�V�
Ҳамаи	ҳуқуқҳо	ҳифз	шудаанд.

AC1711_EU_UM_v1.0	(28/12/2021)


	1	Муҳим
	Мундариҷа
	Бехатарӣ
	Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)
	Коркарди дубора

	2	Тозакунандаи ҳавои шумо
	Шарҳи маҳсулот 
	Шарҳи назорат

	3	Сар Кардан
	Насби филтр
	Пайвастшавӣ ба қувваи барқ

	4	Истифодаи тозакунандаи ҳаво
	Фаҳмидани чароғи сифати ҳаво
	Даргиронидан ва хомӯш кардан
	Тағир додани танзимоти ҳолат
	Гузаронидани нишондиҳандаи экран
	Истифодаи функсияи фурӯзон/хомӯш кардани чароғ 

	5	Тозакунӣ ва нигоҳдорӣ
	Нақшаи тозакунӣ
	Тоза кардани бадани тозакунандаи ҳаво
	Тоза кардани сенсори зарраҳо
	Тоза кардани сатҳи филтр
	Иваз намудани филтр
	Аз нав танзимкунии филтр

	6	Нигоҳдорӣ
	7	Ҳалли мушкилиҳо
	8	Кафолат ва хидмат
	Фармоиши қисмҳо ё лавозимот


