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1 Pomembno

Varnost
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite 
za poznejšo uporabo.

Nevarnost
• Aparata ne čistite z vodo, drugo tekočino ali (vnetljivim) 

čistilom in pazite, da ne pridejo v aparat. Če tega ne 
upoštevate, lahko pride do električnega udara in/ali požara.

• Okoli aparata ne pršite z vnetljivimi snovmi, kot so insekticidi ali 
dišave.

Opozorilo
• Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali 

napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega 
električnega omrežja.

• Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje 
Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno 
osebje�

• Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel 
ali sam aparat�

• Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in 
osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali 
s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila 
glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje 
odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.

• Otroci naj se ne igrajo z aparatom�
• Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
• Ne blokirajte dovoda in odvoda zraka, na primer s 

postavljanjem predmetov na odvod ali pred dovod�
• Pazite, da skozi dovod zraka v aparat ne padejo tujki.
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Pozor
• Ta aparat ne predstavlja nadomestila za zračenje, redno 

sesanje ali uporabo kuhinjske nape oziroma ventilatorja med 
kuhanjem.

• Aparat postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
• Okoli aparata naj bo vsaj 20 cm prostora, nad njim pa vsaj 

30 cm.
• Na aparatu ne smete sedeti ali stati� Na aparat ne postavljajte 

predmetov�
• Aparata ne postavljajte neposredno pod klimatsko napravo, da 

preprečite kapljanje kondenzata na aparat.
• Uporabljajte samo originalne Philipsove filtre, ki so posebej 

izdelani za ta aparat. Ne uporabljajte drugih filtrov.
• Zgorevanje filtra lahko povzroči nepopravljivo nevarnost za 

ljudi in/ali ogrozi druga življenja. Filtra ne uporabljajte za 
gorivo ali druge namene�

• Po aparatu ne udarjajte s trdimi predmeti (predvsem po 
dovodu in odvodu zraka)�

• S prsti ali drugimi predmeti ne posegajte v odvod ali dovod 
zraka, da preprečite telesne poškodbe ali nepravilno delovanje 
aparata�

• Aparata ne uporabljajte, če ste uporabili dimno sredstvo 
proti mrčesu ali ob prisotnosti ostankov olja, gorečih kadil ali 
kemičnih hlapov.

• Aparata ne uporabljajte v bližini plinskih aparatov, ogrevalnih 
naprav ali kaminov�

• Ko želite aparat prestaviti, očistiti, zamenjati filter ali izvesti 
druga vzdrževalna dela, ga izključite iz električnega omrežja.

• Aparat je namenjen samo za domačo uporabo ob normalnih 
pogojih delovanja.

• Aparata ne uporabljajte v vlažnem okolju ali v okolju z visoko 
vlažnostjo ali visoko temperaturo, na primer v kopalnici, 
na stranišču, v kuhinji ali prostoru z velikimi spremembami 
temperature�

• Aparat ne odstranjuje ogljikovega monoksida (CO) ali radona 
(Rn)� Ne smete ga uporabljati kot varnostno napravo v primeru 
nesreč s postopki zgorevanja in nevarnimi kemikalijami.
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Elektromagnetna	polja	(EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede 
izpostavljenosti elektromagnetnim poljem�

Recikliranje
Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi 
gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU)�
Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih 
izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov 
na okolje in zdravje ljudi�
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2	 Vaš	čistilnik	zraka
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na  
www.philips.com/welcome.

Pregled	izdelka	

Zadnji 
pokrov

Nadzorna 
plošča

Odvod zraka

Senzor delcev

Filter NanoProtect 
(FY1700/30)

Adapter za vtič*  
(KA3601A-
2401500EU)

* Uporabljajte samo priloženi adapter za vtič



6 SL

Pregled	gumbov

Upravljalne tipke

Gumb za vklop/izklop osvetlitve Gumb za vklop/izklop

Gumb za izbiro načina

Zaslonska plošča

Samodejni način Hitrost 1

Hitrost 2 Turbo način

Način mirovanja Prikaz delcev PM2�5
Prikaz indeksa alergenov v 
prostoru Opozorilo za čiščenje filtra

Opozorilo za menjavo filtra
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3	 Začetek	uporabe

Namestitev	filtra
Pred prvo uporabo s filtra odstranite vso embalažo.
Opomba:	pred nameščanjem filtra se prepričajte, da je čistilnik zraka odklopljen 
iz električne vtičnice.

1 2 3 4 5

1 Zadnji pokrov povlecite in ga odstranite z aparata�
2 Filter povlecite iz aparata�
3 S filtra za čiščenje zraka odstranite ves embalažni material.
4 Filter namestite nazaj v aparat�
5 Znova pritrdite zadnji pokrov�

Priključitev	napajanja
Opomba:	nevarnost električnega udara. Če želite izključiti 
napajalni kabel AC, vedno povlecite vtič iz vtičnice. Nikoli ne 
vlecite za kabel�

Priključite napajalni adapter:
• Najprej v vtičnico na aparatu.
• Nato v stensko vtičnico.
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4	 Uporaba	čistilnika	zraka

Razlaga	indikatorja	kakovosti	zraka
Indikator kakovosti zraka se samodejno 
vklopi, ko vklopite čistilnik zraka, pri 
čemer ena za drugo zasvetijo vse barve. 
Po približno 30 sekundah senzor delcev 
izbere barvo, ki ustreza kakovosti zraka 
in delcem v zraku�
Barvo indikatorja kakovosti zraka določa 
najvišji indeks med odčitki delcev PM2.5 
in IAI�

PM2.5
Tehnologija zaznavanja AeraSense 
pravilno zazna in se hitro odzove na tudi 
najmanjše spremembe delcev v zraku. 
Tako vas pomiri s pomočjo povratnih 
informacij glede PM2.5 v realnem času.
Večina onesnaževalcev notranjega zraka 
spada med delce PM2.5, kar pomeni, 
da so delci onesnaževalcev v zraku 
manjši od 2,5 mikrometra. Pogosti viri 
majhnih delcev v prostoru so tobačni 
dim, kuhanje in prižgane sveče. Med delce PM2.5 spadajo tudi nekatere bakterije, 
ki se prenašajo po zraku, in najmanjše spore plesni, alergeni hišnih ljubljenčkov in 
pršice.

IAI
Profesionalni senzor AeraSense zazna stopnjo 
alergenov v zraku v prostoru ter prikaže 
potencialno stopnjo tveganja za prisotnost 
zračnih alergenov na lestvici od 1 do 12. 1 
označuje najboljšo kakovost zraka.

Barva	indikatorja	
kakovosti	zraka

Stopnja	
kakovosti	zraka

Modra Dobro
Modrovijolična Zelo svetla
Vijoličnordeča Slabo
Rdeča Zelo slaba

Stopnja	delcev	
PM2.5

Barva	indikatorja	
kakovosti	zraka

≤ 12 Modra
13–35 Modrovijolična
36–55 Vijoličnordeča
> 55 Rdeča

Stopnja	
IAI

Barva	indikatorja	
kakovosti	zraka

1–3 Modra
4–6 Modrovijolična
7–9 Vijoličnordeča
10–12 Rdeča
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Vklop	in	izklop
Opomba:
• Za kar najboljšo zmogljivost čiščenja zaprite vrata in okna.
• Pazite, da zaves ne približate dovodu ali odvodu zraka.
1 Vtič čistilnika zraka priključite v vtičnico.
2 Dotaknite se gumba , da vklopite čistilnik zraka.

 » Čistilnik zraka zapiska.
 » Med ogrevanjem se na zaslonu prikaže " ". Nato 

čistilnik zraka prikaže stopnjo delcev PM2.5/IAI, ko 
izmeri kakovost zraka�

 » Čistilnik zraka deluje v samodejnem načinu, na 
zaslonu pa je prikazan indeks IAI� 

3 Za izklop čistilnika zraka se dotaknite gumba  in ga pridržite za 3 sekunde.
Opomba:	če čistilnik zraka po izklopu ostane priključen v vtičnico, ob ponovnem 
vklopu deluje s prejšnjimi nastavitvami.

Spreminjanje	nastavitve	načina
Z gumbom  lahko izberete samodejni način, hitrost 1, hitrost 2, turbo način ali 
način mirovanja.

Samodejni	način	( ):	čistilnik zraka 
samodejno prilagodi hitrost ventilatorja 
glede na kakovost zraka v prostoru�

Ročna	nastavitev	hitrosti	(  in ): v 
ročnem načinu čistilnik zraka deluje pri 
hitrosti 1 ali 2.
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Turbo	način	( ):	čistilnik zraka deluje 
pri največji hitrosti.

Način	mirovanja	( ):	čistilnik zraka 
deluje tiho pri majhni hitrosti. Po 
3 sekundah se osvetlitev zaslona 
izklopi�

Preklop	indikatorja	na	zaslonu
Opomba:	aparat privzeto prikazuje stopnjo delcev PM2�5�
• Za oreklop indikatorja med IAI in PM2.5 za 3 sekunde pridržite gumb �

3s 3s

Uporaba	funkcije	za	vklop/izklop	osvetlitve	

Nadzorna plošča se lahko s pomočjo senzorja svetlobe samodejno vklopi ali izklopi 
oz. se zatemni glede na svetlobo v prostoru. Ko je v prostoru temno, je nadzorna 
plošča izklopljena ali zatemnjena. Če želite vklopiti vse indikatorje, se dotaknite 
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kateregakoli gumba. Če potem ne naredite ničesar, se vsi indikatorji ponovno 
izklopijo ali zatemnijo v skladu s svetlobo v prostoru� 
Lahko se tudi dotaknete gumba , da ročno izklopite vse indikatorje in nadzorno 
ploščo. Če želite vklopiti vse indikatorje, se dotaknite kateregakoli gumba.

5	 Čiščenje	in	vzdrževanje
Opomba:
• Aparat pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.
• Aparata ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.
• Delov aparatov ne čistite z jedkimi, agresivnimi ali vnetljivimi čistili, kot sta belilo 

ali alkohol.
• Filtra ne čistite s tekočinami (vključno z vodo).
• Senzorja delcev ne čistite s sesalnikom.

Razpored	čiščenja

Pogostost Metoda	čiščenja

Po potrebi
Plastični del aparata obrišite z mehko in suho 
krpo

Očistite pokrov odvoda zraka

Vsaka dva meseca Senzor delcev očistite s suho vatirano paličico

Na zaslonu se prikaže � Očistite površino filtra

Čiščenje	ohišja	čistilnika	zraka
Redno čistite notranjost in zunanjost čistilnika zraka, da se tam ne začne nabirati 
prah.
• Z mehko in suho krpo očistite notranjost in zunanjost čistilnika zraka in odvoda 

zraka�
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Čiščenje	senzorja	delcev
Senzor delcev očistite vsaka 2 meseca, če želite zagotoviti optimalno delovanje 
aparata� 
Opomba:
• Če čistilnik zraka uporabljate v prašnem prostoru, ga boste morda morali čistiti 

pogosteje�
• Če je v prostoru visoka vlažnost, lahko na senzorju delcev nastane kondenzat, 

navedena kakovost zraka pa je lahko slabša, čeprav je dejansko dobra. V tem 
primeru očistite senzor delcev.

2 3 5

1 Čistilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.
2 Odprite pokrov senzorja kakovosti zraka�
3 Senzor delcev očistite z vlažno vatirano paličico.
4 Vse dele temeljito osušite s suho vatirano paličico.
5 Zaprite senzor kakovosti zraka�

Čiščenje	površine	filtra
Stanje	opozorilnega	
indikatorja	filtra Dejanje

Na zaslonu se prikaže 
opozorilo za čiščenje 
filtra �

Površino filtra očistite s 
sesalnikom�

1 Čistilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.

2 5 63 4
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2 Zadnji pokrov povlecite in ga odstranite z aparata� 
3 Filter povlecite iz aparata�
4 Površino filtra očistite s sesalnikom. 
5 Filter namestite nazaj v aparat�
6 Znova pritrdite zadnji pokrov�
7 Vtič čistilnika zraka priključite v vtičnico.
8 Pritisnite gumb , da vklopite aparat.
9 Za 3 sekunde pridržite gumba  in , da ponastavite 

čas čiščenja filtra.
10 Ko očistite filter, si temeljito umijte roke.

Menjava	filtra

Razlaga	zaklepa	za	varovanje	zdravja
Ta čistilnik zraka je opremljen z indikatorjem zamenjave filtra, ki zagotavlja 
optimalno stanje filtra za čiščenje zraka med delovanjem čistilnika zraka. Ko je 
potrebna menjava filtra, opozorilo za menjavo filtra  sveti rdeče.
Če filtra ne zamenjate pravočasno, bo čistilnik zraka prenehal delovati in se 
samodejno zaklenil za zaščito kakovosti zraka v prostoru. Filter zamenjajte čim 
prej�

Menjava	filtra
Opomba:

• Filter ni pralen za večkratno uporabo.
• Pred menjavo filtrov izklopite čistilnik zraka in ga izključite 
iz električne vtičnice.

Stanje	opozorilnega	
indikatorja	filtra Dejanje

Opozorilo za menjavo 
filtra  sveti

Zamenjajte filter 
NanoProtect (FY1700/30)

3s

+

9
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1 Čistilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.

2 5 63 4

2 Zadnji pokrov povlecite in ga odstranite z aparata�
3 Filter povlecite iz aparata�
4 Z novega filtra odstranite ves embalažni material.
5 V aparat vstavite nov filter.
6 Znova pritrdite zadnji pokrov�
7 Vtič čistilnika zraka priključite v vtičnico.
8 Pritisnite gumb , da vklopite aparat.
9 Za 3 sekunde pridržite gumba  in , da ponastavite 

števec življenjske dobe filtra.
10 Ko zamenjate filter, si temeljito umijte roke.
Opomba:	filtra ne vonjajte, saj vsebuje onesnaževalce 
zraka�

Ponastavitev	filtra
Filter lahko zamenjate tudi pred prikazom opozorila za menjavo filtra ( ) na 
zaslonu. Po menjavi filtra morate ročno ponastaviti števec življenjske dobe filtra.
1 Dotaknite se gumba za vklop  za 3 sekunde, da izklopite aparat in ga 

izključite iz električne vtičnice.

3s

+

2 3

2 Vtič vključite v vtičnico.
3 V 15 sekundah po vklopu za 3 sekunde pridržite gumba  in , da ponastavite 

števec življenjske dobe filtra.

3s

+

9
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6	 Shranjevanje
1 Čistilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.
2 Očistite čistilnik zraka, senzor delcev in površino filtra (glejte poglavje 

""Čiščenje in vzdrževanje").
3 Vse dele temeljito posušite na zraku, preden jih shranite.
4 Filter ovijte v nepredušno plastično vrečko.
5 Čistilnik zraka in filter hranite na hladnem in suhem mestu.
6 Po rokovanju s filtrom si vedno temeljito umijte roke.

7	 Odpravljanje	težav
To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi 
naprave. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za 
pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava Možna	rešitev

Aparat ne deluje 
pravilno�

• Opozorilo za menjavo filtra je svetilo neprekinjeno, vendar 
zadevnega filtra niste zamenjali. Zaradi tega je zdaj aparat 
zaklenjen. V tem primeru zamenjajte filter in pridržite 
gumba  in , da ponastavite števec življenjske dobe 
filtra.

Pretok zraka iz 
odvoda zraka je 
bistveno šibkejši 
kot prej�

• Površina filtra je umazana. Očistite površino filtra (glejte 
poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").

Kakovost zraka se 
ne izboljša, čeprav 
aparat deluje dlje 
časa.

• Preverite, ali ste s filtra odstranili embalažni material.
• Filter ni nameščen v aparat. Preverite, ali je filter 

(FY1700/30) pravilno nameščen.
• Senzor delcev je moker. Stopnja vlažnosti v prostoru 

je visoka in povzroča kondenzacijo. Preverite, ali je 
senzor delcev čisti in suh (glejte poglavje "Čiščenje in 
vzdrževanje").

• Prostor je velik ali pa je kakovost zunanjega zraka slaba�  
Za kar najboljšo zmogljivost čiščenja med uporabo 
čistilnika zraka zaprite vrata in okna.

• V prostoru so viri onesnaževanja, na primer kajenje, 
kuhanje, kadilo, parfum ali alkohol.

• Življenjska doba filtra se je iztekla. Filter zamenjajte z 
novim�
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Težava Možna	rešitev

Barva indikatorja 
kakovosti zraka se 
ne spreminja�

• Senzor delcev je umazan. Očistite senzor delcev (glejte 
poglavje "Čiščenje in vzdrževanje").

Aparat oddaja 
nenavaden vonj�

• Pri prvih nekaj uporabah lahko iz aparata prihaja vonj 
po plastiki. To je običajno. Če pa naprava oddaja vonj po 
zažganem tudi po odstranitvi filtrov, priporočamo, da se 
obrnete na prodajalca Philipsovih izdelkov ali Philipsov 
servisni center. Filter lahko oddaja vonj, potem ko ga 
uporabljate nekaj časa, in sicer zaradi vpijanja notranjih 
plinov. Priporočamo, da za večkratno uporabo filter 
ponovno aktivirate, tako, da ga postavite na neposredno 
sončno svetlobo. Če vonj ne izgine, filter zamenjajte.

Aparat je zelo 
glasen�

• To je običajno, če aparat deluje v turbo načinu.
• 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.

• Če se pojavlja nenormalen zvok, se obrnite na center za 
pomoč uporabnikom v svoji državi.

• Če je v odvod zraka padel predmet, lahko tudi to povzroča 
nenormalen glasen zvok� Aparat takoj izklopite in ga 
obrnite na glavo, da spravite tujke iz aparata.

Aparat še vedno 
kaže, da moram 
zamenjati filter, 
vendar sem ga že 
zamenjal�

• Morda niste ponastavili števca življenjske dobe filtra. 
Vklopite aparat. Nato za 3 sekunde pridržite gumba  in 

�

Na zaslonu se 
prikaže koda 
napake "E1".

• Motor ne deluje pravilno. Obrnite na center za pomoč 
uporabnikom v svoji državi.
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8	 Garancija	in	servis
Če potrebujete informacije ali imate težavo, obiščite Philipsovo spletno mesto 
na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč 
uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem 
garancijskem listu). Če v vaši državi ni centra za pomoč uporabnikom, se obrnite na 
lokalnega Philipsovega prodajalca.

Naročanje	delov	ali	dodatne	opreme
Če želite zamenjati del ali kupiti dodaten del, se obrnite na Philipsovega prodajalca 
ali obiščite spletno stran www.philips.com/support.
V primeru težav pri nabavi delov se obrnite na Philipsov center za pomoč 
uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko lahko najdete na mednarodnem 
garancijskem listu)�
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