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1 Маңызды
Қауіпсіздік

Құралды қолданбастан бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып
шығыңыз да, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпті жағдайлар
•
Ток соғуын және/немесе өртті болдырмау үшін құрылғыны
сумен, кез келген басқа сұйықтықпен немесе (тұтанғыш)
заттармен тазаламаңыз және де құрылғыға олардың
түспеуін қадағалаңыз.
•
Құрылғы айналасында инсектицидтер немесе әтір сияқты
ешбір тұтанғыш материалдарды бүркемеңіз.
Абайлаңыз
•
Құрылғыны қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің
жергілікті қуат кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
•
Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы
үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips мақұлдаған
қызмет орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы
керек.
•
Құрылғының штепселі, қуат сымы немесе өзі зақымданған
болса, оны қолданбаңыз.
•
Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар мен
физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері шектеулі не
болмаса тәжірибесі және білімі аз адамдар қадағалаумен
немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар
алған және байланысты қауіптерді түсінген жағдайда
пайдалана алады.
•
Балалар құралмен ойнамауы керек.
•
Тазалау және қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз
орындамауы керек.
•
Ауа кіріс жері мен ауа шығыс жерін бітеп тастамаңыз,
мәселен ауа шығатын жерге немесе ауа кіретін жердің
алдына зат қоймаңыз.
•
Ауа саңылаулары арқылы құрылғыға басқа заттар кіріп
кетпегенін тексеріңіз.
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Ескерту
•
Бұл құрылғыны дұрыс вентиляция жасау үшін, әдеттегі
шаңсорғыш ретінде немесе тамақ пісіріп жатқанда түтін
сорғыш не желдеткіш ретінде қолдануға болмайды.
•
Әрқашан құралды құрғақ, тұрақты, тегіс және көлденең
бетке қойыңыз және пайдаланыңыз.
•
Құрылғының кемінде 20 см және үстіңгі жағынан кемінде 30
см бос орын қалдырыңыз.
•
Аспапқа отырмаңыз және тұрмаңыз. Құрылғының жоғарғы
жағына ешнәрсе қоймаңыз.
•
Құралға конденсаттың тамуын болдырмау үшін құралды
тікелей салқындатқыш астына қоймаңыз.
•
Тек осы құралға арналған түпнұсқалық Philips сүзгілерін
пайдаланыңыз. Басқа ешбір сүзгілерді пайдаланбаңыз.
•
Сүзгіні жағу адамдарға қайтымсыз қауіп төндіруі және/
немесе басқа адамдардың өміріне қауіп төндіруі
мүмкін. Сүзгіні отын немесе соған ұқсас мақсаттарда
пайдаланбаңыз.
•
Құралды қатты заттармен соғып алудан сақтаңыз (әсіресе
ауа кірісін және ауа шығысын).
•
Жарақат алуды немесе құрылғының дұрыс емес жұмыс
істеуін болдырмау үшін ауа шығысына немесе ауа кірісіне
саусақтарды немесе заттарды салмаңыз.
•
Үй ішінде жәндіктерге қарсы қолданатын түтін тәріздес
шашыратқыш қолданған болсаңыз немесе майлы
қалдықтар, жанып жатқан фимиам, тұтатылған темекі
ұшқындары не химиялық булану бар орындарда бұл
құрылғыны қолдануға болмайды.
•
Бұл құрылғыны газ құрылғысы, жылыту құрылғысы немесе
ошақ/камин жанында қолдануға болмайды.
•
Жылжыту қажет кезде әрдайым құрылғыны қуаттан
ажыратыңыз, құрылғыны тазалаңыз, сүзгісін ауыстырыңыз
немесе басқа да техникалық қызмет көрсету жұмыстарын
орындаңыз.
•
Құрылғы тек үй ішінде қалыпты жұмыс жасау
жағдайларында ғана қолдануға арналған.
KK
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•

•

Құралды ванна, дәретхана, ас үй немесе үлкен температура
өзгерістері бар бөлме сияқты дымқылдығы немесе
температурасы жоғары бөлмеде қолдануға болмайды.
Құрылғы көмірқышқыл тотығын (CO) немесе радонды
(Rn) шығармайды. Оны жану процестерімен және қауіпті
химикаттармен байланысты сәтсіз жағдайда қауіпсіздік
құрылғысы ретінде пайдалануға болмайды.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық
қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Өңдеу

Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға
болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).
Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі
еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және
адам денсаулығына тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.
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2 Ауа тазартқыш
Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз!
Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өніміңізді
www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Өнімге шолу жасау
Басқару
панелі

Ауа шығыс жері

Бөлшектер
датчигі
NanoProtect сүзгісі
(FY1700/30)

Артқы
қақпағы

Аша адаптері*
(KA3601A2401500EU)
*Тек берілген аша адаптерін пайдаланыңыз
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Басқару құралдарына шолу

Басқару тақтасының түймелері
Жарық қосу/өшіру түймесі

Қуатты қосу/өшіру түймесі

Режимін ауыстыру түймесі
Дисплейлі панель
Автоматты режим

1-жылдамдық

2-жылдамдық

Турбо режимі

Дем алу режимі

PM2.5 дисплейі

Аллергендер деңгейінің
дисплейі

Сүзгіні тазалау туралы дабыл

Сүзгіні ауыстыру дабылы
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3 Іске қосу
Сүзгіні орнату

Құрылғыны алғаш пайдалану алдында сүзгінің барлық бумасын алып
тастаңыз.
Ескертпе: Сүзгіні орнатпастан бұрын ауа тазартқыштың электр
розеткасынан ажыратылғанын тексеріңіз.

1

1
2
3
4
5

2

3

4

5

Артқы қақпағын тартып, оны құрылғыдан шығарыңыз.
Сүзгіні құралдан шығарып алыңыз.
Ауа тазартқышы сүзгісінің барлық қаптама материалдарын алыңыз.
Фильтрді қайтадан құралға салыңыз.
Артқы қақпағын қайта тіркеңіз.

Қуатты қосу

Ескертпе: Электр тогының соғу қаупі! Айнымалы ток
шнурын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан
суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
Қуат адаптерін мынаған жалғаңыз:
• Алдымен құрылғыдағы қуат розеткасы.
• Содан соң қабырға розеткасы.
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4 Ауа тазартқышты қолдану
Ауа сапасының шамы туралы түсінік
Ауа сапасының шамы ауа тазартқыш
қосылғанда автоматты түрде жанады
және барлық түстер кезекпен
жанады. Шамамен 30 секундтан кейін
ауа сапасы сенсорлары аэрозоль
бөлшектері ортасының ауа сапасына
сәйкес түсті таңдайды.
Ауа сапасы шамының түсі PM2.5 және
IAI көрсеткіштері бойынша ең жоғары
қауіп индексімен анықталады.

Ауа сапасы
шамының түсі

Ауа
сапасының
деңгейі

Көк

Жақсы

Көк-қызылкүрең

Орташа

Қызылкүрең-қызыл

Нашар

Қызыл

Өте нашар

PM2.5
AeraSense сезгіш технологиясы
PM2.5
Ауа сапасы
ауадағы ең кішкентай бөлшек өзгерісін деңгейі
шамының түсі
дұрыс анықтап, жылдам жауап береді.
≤12
Көк
Ол нақты уақыттағы PM2.5 кері
байланысына төзімділік береді.
13-35
Көк-қызылкүрең
Ауадағы ластағыш заттардың көбісінің 36-55
Қызылкүрең-қызыл
көлемі PM2.5-нен кіші болып келеді
>55
Қызыл
– яғни, көлемі 2,5 микрометрден
кіші ауадағы бөлшектердің ластағыш
заттарына қатысты. Орынжайдағы ұсақ бөлшектердің кеңінен таралған
қайнар көздері – темекі түтіні, пісіріліп жатқан тағамның түтіні, жанып тұрған
білтелер. Ауадағы кейбір батареялар және зеңнің ең ұсақ споралары, үй
жануарларының аллергендері және үйдегі шаңның кене аллергендерінің
көлемі де PM2.5-тен шағын.
IAI
Кәсіби деңгейлі AeraSense датчигі ішкі
ауа аллергені деңгейін анықтап, ішкі
ауа аллергендерінің 1-12 ықтимал қауіп
деңгейінің сандық кері байланысы көрсетілуі
мүмкін. 1 саны ең жақсы ауа сапасын
көрсетеді.
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IAI
Ауа сапасы
деңгейі шамының түсі
1-3

Көк

4-6

Көк-қызылкүрең

7-9

Қызылкүрең-қызыл

10-12

Қызыл

Қосу және өшіру

Ескертпе:
• Оңтайлы тазалау нәтижесін алу үшін есіктер мен терезелерді жабыңыз.
• Перделерді ауа кіретін мен шығатын жерінен алшақ ұстаңыз.
1 Ауа тазартқыштың штепселін электр розеткасына
қосыңыз.
2 Ауа тазартқышты қосу үшін түймесін басыңыз.
» Ауа тазартқыш дыбыс шығарады.
» Қыздыру кезінде экранда «
» жазуы
көрсетіледі. Кейін ауа тазартқыш ауа сапасын
өлшегеннен кейін PM2.5/IAI деңгейін көрсетеді.
» Ауа тазартқыш автоматты режимде жұмыс
істейді, экранда IAI көрсетіледі.
3 Ауа тазартқышты өшіру үшін түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
Ескертпе: Егер ауа тазартқыш ӨШІРГЕННЕН кейін электр розеткасына
қосулы қалса, ауа тазартқыш ҚОСҚАН кезде алдыңғы параметрлер
бойынша жұмыс істейді.

Режим параметрін өзгерту

түймесін басып, Автоматты режимді, 1-жылдамдықты, 2-жылдамдықты,
Турбо режимді немесе Ұйқы режимін таңдай аласыз.

Автоматты режим ( ): ауа
тазартқыш желдету жылдамдығын
автоматты түрде қоршаған орта ауа
сапасына қарай реттейді.

Жылдамдықты қолмен реттеу
(
&
): қолмен режимі
қосылғанда ауа тазартқыш 1 немесе
2-жылдамдықпен жұмыс істейді.
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Турбо режим (
): ауа тазартқыш ең
жоғары жылдамдықта жұмыс істейді.

Ұйқы режимі ( ): ауа тазартқыш
тыныш төмен жылдамдықта жұмыс
істейді. 3 секундтан кейін экран
жарығы өшеді.

Көрсету индикаторын ауыстырып қосу

Ескертпе: Құрал әдепкі қалпы бойынша PM2.5 деңгейін көрсетеді.
• Дисплейді IAI /PM2.5 арасындағы индикаторда қосу үшін
түймесін басып
тұрыңыз.

3s

3s

Шам қосу/өшіру функциясын пайдалану

жарық датчигімен, басқару тақтасы автоматты түрде қосылады, өшеді
немесе қоршаған орта температурасына сәйкес өшеді. Басқару тақтасы
қоршаған орта жарығы күңгірт болғанда өшеді немесе күңгірттенеді. Барлық
10
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жарықтарды ояту үшін кез келген түймені түртуге болады. Одан кейін ешбір
әрекет орындалмаса, барлық жарықтар қоршаған орта жарығымен сәйкес
болу үшін қайта өшеді немесе күңгірттенеді.
Барлық жарықтар мен басқару тақтасын өшіру үшін,
түймесін қолмен
қосып, өшіруге болады. Барлық жарықтарды ояту үшін кез келген түймені
түртіңіз.

5 Тазалау және техникалық қызмет
көрсету

Ескертпе:
• Тазалау алдында, құралды әрқашан розеткадан ажыратыңыз.
• Құралды немесе тоқ сымын суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға
болмайды.
• Құрылғының кез келген бөлігін тазалау үшін ағартқыш немесе алкоголь
сияқты абразивті, агрессивті немесе тұтанғыш тазалағыш заттарды
ешқашан пайдаланбаңыз.
• Сүзгіні тазалау үшін ешқашан сұйықтықты (оның ішінде, су) пайдаланбаңыз.
• Бөлшек датчигін шаңсорғыштың көмегімен тазаламаңыз.

Тазалау кестесі
Жиілік

Тазалау әдісі

Қажет болғанда

Құрылғының пластмасса бөлігін жұмсақ,
құрғақ шүберекпен сүртіңіз
Ауа шығысы қақпағын тазалау

Екі ай сайын

Бөлшек датчигін құрғақ мақта тампонмен
тазалаңыз

Экранда

Сүзгінің беткі қабатын тазалау

көрсетіледі.

Ауа тазартқыштың корпусын тазалау

Шаң жиналтпау үшін ауа тазартқыш ішін және сыртын жүйелі түрде
тазалаңыз.
• Ауа тазартқыш іші мен сыртын тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберек
пайдаланыңыз.
KK
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Бөлшек датчигін тазалау

Құрылғының оңтайлы жұмыс істеуі үшін бөлшек датчигін 2 ай сайын тазалап
отырыңыз.
Ескертпе:
• Ауа тазартқыш шаңды ортада пайдаланылатын болса, оны жиі тазалау
қажет.
• Бөлмедегі ылғалдылық деңгейі өте жоғары болса, ауа сапасының
датчигінде конденсат түзіліп, бөлшек датчигі ауа сапасы іс жүзінде жақса
болса да, нашар ауа сапасын көрсетуі мүмкін. Егер осы жағдай орын алса,
бөлшек датчигін тазалаңыз.

2

1
2
3
4
5

3

5

Ауа тазартқышты өшіріп, электр розеткасынан ажыратыңыз.
Ауа сапасы сенсорының қақпағын ашыңыз.
Бөлшек датчигін дымқыл мақталы тампонмен тазалаңыз.
Барлық бөліктерін құрғақ мақта тампонымен сүртіңіз.
Ауа сапасы датчигін жабыңыз.

Сүзгінің беткі қабатын тазалау
Сүзгінің ескерту
шамының күйі
Сүзгіні тазалау
дабылы экранда
көрсетіледі.

Әрекет
Сүзгі бетін шаңсорғыштың
көмегімен тазалаңыз.

1 Ауа тазартқышты өшіріп, электр розеткасынан ажыратыңыз.
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2

3

4

5

6

2
3
4
5
6
7

Артқы қақпағын тартып, оны құрылғыдан шығарыңыз.
Сүзгіні құралдан шығарып алыңыз.
Сүзгі бетін шаңсорғыштың көмегімен тазалаңыз.
Фильтрді қайтадан құралға салыңыз.
9
Артқы қақпағын қайта тіркеңіз.
Ауа тазартқыштың штепселін электр розеткасына
қосыңыз.
8 Құрылғыны қосу үшін түймесін басыңыз.
9 Сүзгі ауыстыру уақытын қайта орнату үшін және
түймелерін 3 секунд басып тұрыңыз.
10 Сүзгіні тазалағаннан кейін қолыңызды тазалап
жуыңыз.

+

3s

Сүзгіні ауыстыру
Таза ауаны қорғанысы құлпын түсін
Ауа тазартқыш жұмыс істеп тұрғанда ауа тазарту сүзгісінің жағдайын тексеру
үшін бұл ауа тазартқыш сүзгіні ауыстыру индикаторымен жабдықталған.
Сүзгіні ауыстыру қажет болған кезде, сүзгіні ауыстыру дабылы қызыл түспен
жанады.
Сүзгі өз мерзімінде ауыстырмасаңыз, ауа тазартқыш орынжайдағы ауа
сапасын бұзбауы үшін істен шығып, автоматты түрде бұғатталады. Сүзгіні
барынша ерте ауыстырыңыз.

KK
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Сүзгіні ауыстыру
Ескертпе:
• Сүзгіні жуу немесе қайта пайдалану мүмкін емес.
• Сүзгілерді ауыстырмастан бұрын ауа тазартқышын өшіріп, электр
розеткасынан суырыңыз.
Сүзгінің ескерту
шамының күйі

Әрекет

Сүзгіні ауыстыру
дабылы жанады

NanoProtect сүзгісін
(FY1700/30) ауыстыру

1 Ауа тазартқышты өшіріп, электр розеткасынан ажыратыңыз.
2

2
3
4
5
6
7

3

4

5

6

Артқы қақпағын тартып, оны құрылғыдан шығарыңыз.
Сүзгіні құралдан шығарып алыңыз.
Жаңа сүзгіден барлық қаптама материалдарын алыңыз.
Жаңа сүзгіні құрылғыға салыңыз.
Артқы қақпағын қайта тіркеңіз.
9
Ауа тазартқыштың штепселін электр розеткасына
қосыңыз.
8 Құрылғыны қосу үшін түймесін басыңыз.
9 Тазалау уақытын қайта орнату үшін және
+
түймелерін 3 секунд басып тұрыңыз.
10 Сүзгіні ауыстырғаннан кейін қолыңызды тазалап
3s
жуыңыз.
Ескертпе: Сүзгіні иіскемеңіз, себебі онда ауадан келген ластауыш заттар бар.
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Сүзгінің қызмет ету мерзімінің санағышын бастапқы
күйге келтіру

Сүзгіні сүзгі ауыстыру дабылы ( ) экранда пайда болғаннан бұрын
ауыстыруға болады. Сүзгіні ауыстырғаннан кейін, сүзгінің қызмет ету
мерзімінің санағышын қолмен бастапқы күйге келтіру қажет болады.
1 Құрылғыны өшіру үшін қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, содан соң
айырды розеткадан суырып алыңыз.

2

3

+

3s
2 Ашаны қуат розеткасына қосыңыз.
3 Сүзгінің қызмет ету мерзімін санағышты қайта орнату үшін, оны іске
қосқаннан кейін 15 секунд ішінде
тұрыңыз.

және

түймелерін 3 секунд басып

6 Сақтау

1 Ауа тазартқышты өшіріп, қабырға розеткасынан ажыратыңыз.
2 Сүзгінің ауа тазартқышын, бөлшек датчигін және беткі қабатын тазалаңыз
3
4
5
6

(«Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).
Сақтау алдында барлық бөліктерді ауада құрғатыңыз.
Сүзгіні ауа тығыздау пластикалық сөмкесіне ораңыз.
Ауа тазартқышты, сүзгіні салқын және құрғақ жерде сақтаңыз.
Сүзгіні пайдаланғаннан кейін қолыңызды тазалап жуыңыз.
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7 Ақауларды жою
Бұл тарауда құралда орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар
жинақталған. Егер төменде берілген ақпарат көмегімен ақаулық жойылмаса,
еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
Мәселе

Мүмкін шешімі

Құрал тиісті
түрінде жұмыс
істемейді.

•

Сүзгіні ауыстыру дабылы үздіксіз қосылды, бірақ
тиісті сүзгі ауыстырылмады. Соның нәтижесінде,
құрылғы енді құлыпталады. Мұндай жағдайда сүзгіні
ауыстырып, және түймелерін ұзақ басып, сүзгінің
қызмет ету мерзімін санағышты қайта орнатыңыз.

Ауа шығысынан
келетін ауа ағыны
алдыңғыдан
әлдеқайда
әлсіздеу.

•

Сүзгі беті кір. Сүзгінің бетін тазалаңыз («Тазалау және
техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).

Ауа сапасы тіпті
құрылғы ұзақ
уақыт жұмыс
істеп тұрса да
жақсармайды.

•

Қаптама материалы сүзгіден кетірілгеніне көз
жеткізіңіз.
Құрылғыға сүзгі салынбаған. Сүзгінің (FY1700/30)
тиісінше орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Бөлшек датчигі ылғал. Бөлмеңіздегі ылғалдылық
деңгейі жоғары және конденсат түзеді. Бөлшек
датчигінің таза әрі құрғақ екенін тексеріңіз («Тазалау
және техникалық қызмет көрсету» тарауын қараңыз).
Бөлме көлемі үлкен немесе сыртқы ауа сапасы нашар.
Оңтайлы тазарту өнімділігі үшін, ауа тазартқышы
жұмыс істеп тұрғанда есіктер мен терезелерді
жабыңыз.
Мұнда ішкі ластау ресурстары болады. Мысалы, темекі,
тамақ, фимиам, әтір немесе алкоголь.
Сүзгінің қызмет ету мерзімі аяқталды. Сүзгіні
жаңасымен ауыстырыңыз.

•
•

•

•
•

Ауа сапасы
шамының
түсі ешқашан
өзгермейді.
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•

Бөлшек датчигі кір. Бөлшек датчигін тазалаңыз
(«Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауын
қараңыз).

Мәселе

Мүмкін шешімі

Құралдан
жағымсыз иіс
шығады.

•

Құрылғыны алғаш бірнеше рет қолданғанда одан
пластмассаның иісі шығуы мүмкін. Бұл әдеттегі
нәрсе. Алайда, егер сүзгілерді алып тастағаннан
кейін де, құрылғыдан күйік иісі шығып тұрса, Philips
дилеріне немесе Philips уәкілетті сервис орталығына
жүгініңіз. Сүзгі ішкі газдардың сіңуіне байланысты
пайдаланылғаннан кейін иіс шығаруы мүмкін. Сүзгіні
қайта пайдалану үшін тікелей күн сәулесіне қою
арқылы қайта белсендіру ұсынылады. Иіс әлі де
сақталса, сүзгіні ауыстырыңыз.

Құрылғының
дыбысы өте қатты
шығады.

•

Құрылғы Турбо режимде жұмыс істеген жағдайда
қалыпты деп есептеледі.
Автоматты режимде құрылғыдан дыбыс тым қатты
шықса, ауаның сапасы нашарлағаннан құрылғы
жоғары жылдамдықта жұмыс істеп жатқан болуы
мүмкін. Дем алу режимін таңдауға болады.
Егер әдеттен тыс дыбыс шықса, еліңіздегі
тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
Егер ауа саңылауына бір нәрсе түсіп кетсе, ол да
әдеттен тыс қатты дауысты туындатуы мүмкін. Тез
арада құрылғыны өшіріп, құрылғыдан бөтен заттарды
алып тастау үшін, оны төңкеріңіз.

•

•
•

Құрылғы әлі де
сүзгіні ауыстыру
қажеттігін
көрсетіп тұр, бірақ
мен ауыстырып
қойғанмын.

•

Сүзгінің қызмет ету мерзімінің санағышы нөлденбеген
болуы мүмкін. Құралды қосыңыз. Одан кейін және
түймелерін 3 секунд басып тұрыңыз.

Экранда «E1» қате
коды көрсетіледі.

•

Мотор ақаулықтары бар. Еліңіздегі тұтынушыларға
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
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8 Кепілдік және қызмет көрсету
Егер ақпарат қажет болса немесе мәселеңіз болса, www.philips.com
мекенжайындағы Philips веб-сайтына кіріңіз, не болмаса еліңіздегі Philips
тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (оның телефон
нөмірін дүниежүзілік кепілдік парақшасынан таба аласыз). Егер еліңізде
тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда жергілікті Philips
компаниясының дилеріне барыңыз.

Бөлшектерге және қосалқы құралдарға тапсырыс
беру
Егер бөлшекті ауыстырғыңыз келсе не қосалқы бөлшекті сатып алғыңыз
келсе, Philips сатушысына барыңыз не www.philips.com/support сайтына
кіріңіз.
Егер бөлшектерді сатып алуда мәселелер туында, еліңіздегі Philips
тұтынушыларды қолдау орталығына (оның телефон нөмірі дүниежүзілік
кепілдік парақшасында берілген) хабарласыңыз.
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