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1	 Важно

Безбедност
Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред употребата на 
апаратот и зачувајте го за во иднина�
Опасност
• Немојте да прскате со запаливи материјали како што се 

инсектициди или парфеми околу апаратот� 
• Немојте да го чистите апаратот со вода, некоја друга 

течност или (запалив) детергент за да се избегне опасност 
од струен удар и/или пожар� 

• Водата во резервоарот не е за пиење� Немојте да ја пиете 
оваа вода, немојте да ја давате на животни или да ја 
користите за наводнување растенија� Истурајте ја водата во 
одвод кога го празните резервоарот за вода�

Предупредување
• Имајте предвид дека високите нивоа на влажност 

може да поттикнат развој на биолошки организми во 
опкружувањето�

• Не дозволувајте површината околу овлажнувачот на воздух 
да се навлажи или намокри� Ако се појави влага, намалете 
ја јачината на овлажнувачот на воздух� Ако јачината на 
овлажнувачот на воздух не може да се намали, користете го 
овлажнувачот повремено� Не дозволувајте апсорбирачките 
материјали, како што се ќилими, завеси, драперии или 
чаршафи, да се навлажат�

• Никогаш не оставајте вода во резервоарот кога апаратот не 
се користи�

• Испразнете и исчистете го овлажнувачот на воздух пред да 
го складирате� Исчистете го овлажнувачот на воздух пред 
следната употреба�

• Пред да го вклучите апаратот, проверете дали напонот 
наведен на апаратот одговара на напонот на локалната 
електрична мрежа� 

• Во случај на оштетување, кабелот за напојување треба да 
го замени компанијата Philips, односно сервисен центар 
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овластен од Philips или лица со соодветни квалификации за 
да се избегне опасност�

• Не користете го апаратот ако е оштетен приклучокот, 
кабелот за напојување или самиот апарат�

• Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години 
и лица со ограничени физички, сензорни или ментални 
способности или лица со недостаток на искуство и знаење, 
под услов да се под надзор или да добиле упатства за 
безбедно користење на апаратот и да ги разбираат 
можните опасности� Децата не смеат да си играат со 
апаратот� Децата не смеат да го чистат или да го одржуваат 
апаратот без надзор�

• Немојте да ставате прсти или предмети во излезот или 
влезот за воздух за да спречите повреди или дефект на 
апаратот� 

• Внимавајте да не паднат надворешни предмети во 
апаратот преку излезот за воздух� 

Внимание
• Апаратот е наменет исклучиво за употреба во домаќинства 

во нормални услови на работа� 
• Секогаш поставувајте и користете го апаратот на сува, 

стабилна, рамна и хоризонтална површина� 
• Немојте да ги блокирате влезот и излезот за воздух� 
• Немојте да ставате ништо врз апаратот и немојте да седите 

или да стоите врз апаратот� 
• Користете исклучиво оригинални филтри од Philips што се 

специјално наменети за овој апарат� Немојте да користите 
други филтри� 

• Не полнете вода преку излезите за воздух на врвот од 
апаратот� 

• Резервоарот за вода полнете го само со ладна вода од 
чешма� Не користете потпочвена вода или врела вода� 

• Во резервоарот за вода не ставајте други супстанции освен 
вода� Не додавајте парфеми или хемиски супстанции 
во водата� Користете само вода (од чешма, пречистена, 
минерална, секаков вид вода за пиење)� 
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• Избегнувајте да го удирате апаратот (особено влезот и 
излезот за воздух) со тврди предмети� 

• Немојте да го користите апаратот во близина на плински 
апарати, уреди за греење или камини� 

• Не поставувајте го апаратот директно под климатизер 
за да спречите капење вода врз апаратот поради 
кондензацијата� 

• Немојте да го користите апаратот ако сте користеле димни 
средства против инсекти за внатрешна употреба или на 
места каде што има остатоци од масло, запален темјан или 
испарување на хемикалии� 

• Немојте да го користите апаратот во влажни опкружувања 
или во опкружувања со висока амбиентална температура 
како, на пример, во бања, тоалет или кујна или во 
просторија со големи температурни промени� 

• Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер кога сакате да 
го преместите, исчистите, наполните со вода и кога сакате 
да го замените филтерот или да извршите одржување�

• Немојте да го перете филтерот во машина за алишта или за 
садови, во спротивно филтерот ќе се изобличи� 

• На филтерот може да се развијат бактерии и мувла 
кога апаратот не се користи долго време� Исчистете 
го резервоарот за вода и исушете го филтерот за 
овлажнување� Проверете го филтерот пред да започнете 
да го користите апаратот повторно� Ако филтерот е многу 
нечист со темни дамки, заменете го�

Електромагнетни	полиња	(EMF)
Овој уред од Philips е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се 
однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња�

Рециклирање
Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот 
отпад од домаќинствата (2012/19/EU)�
Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на 
електричните и електронските производи� Правилното фрлање помага во 
спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото 
здравје�
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2	 Вашиот	овлажнувач	на	воздух
Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips!
За да ја искористите целосната поддршка што ја нуди Philips, регистрирајте го 
вашиот производ на www�philips�com/welcome�
Овлажнувачот на воздух од Philips обезбедува свеж и овлажен воздух во 
вашата куќа за здравјето на вашето семејство� 
Тој ви нуди напреден систем на испарување со технологијата NanoCloud, 
користејќи специјален филтер за овлажнување којшто додава молекули 
на H₂O во сувиот воздух и создава здрав влажен воздух без формирање на 
водена магла� Неговиот филтер за овлажнување ги задржува бактериите, 
калциумот и другите честички од водата� Апаратот создава само чист 
овлажен воздух во вашиот дом� Заборавете на сувиот воздух во зимската 
сезона или од климатизерите�
Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред да го поставите и 
користите овлажнувачот на воздух� Зачувајте го за идни потреби�
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Преглед	на	производот	

Филтер за 
овлажнување

(FY1190)

Горна единица

Држач за филтерот

Резервоар за вода

Нежен режим

Копче за 
исклучување
Турборежим
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3	 Подготовка	за	користење

Подготовка	за	овлажнување
Забелешка: 
• За да добиете оптимален резултат на овлажнување, потопете го филтерот 

во вода во траење од 30 минути пред употреба�

54 61 2 3

1 Држете го за двете страни од горната единица и подигнете го�
2 Отстранете ја амбалажата од новиот филтер за овлажнување�
3 Поставете го новиот филтер за овлажнување околу држачот за филтерот�
4 Вратете ги филтерот за овлажнување и држачот за филтерот во 

резервоарот за вода�
5 Наполнете го резервоарот со ладна вода од чешма до ознаката за 

максимално ниво на вода�
6 Вратете ја горната единица на резервоарот за вода�

4	 Користење	на	овлажнувачот	на	
воздух

Вклучување	и	исклучување	на	овлажнувачот	на	
воздух
1 Вметнете го приклучокот на овлажнувачот на воздух во штекер�
2 Притиснете  или  за да го вклучите овлажнувачот на воздух�

•  : Нежен режим
•  : Турборежим
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3 Притиснете го копчето за напојување  за да го вклучите овлажнувачот 
на воздух�

Забелешка: 
• Ако нивото на водата во резервоарот е многу ниско, овлажнувачот на 

воздух ќе престане да овлажува� Светлосниот индикатор  се вклучува�
• Овлажнувачот на воздух испушта многу ситна невидлива магла, па 

нормално е да не можете да ја видите маглата�

Ниво	на	вода
Кога нема доволно вода во резервоарот, индикаторот  ќе се вклучи и 
овлажнувачот на воздух ќе престане да работи� Овлажнувачот на воздух ќе 
продолжи да работи кога ќе го дополните резервоарот за вода�
Забелешка: 
• Нормално е да остане малку вода во резервоарот�

Дополнување	вода
Забелешка: 
• При полнење вода, не надминувајте ја ознаката за максимално ниво на 

вода бидејќи може да истече вода од отворите за влез на воздух�
• Не тресете го резервоарот за вода кога го преместувате бидејќи може да 

истече вода од отворите за влез на воздух�
• Не полнете вода преку отворите за излез на воздух на врвот од 

овлажнувачот на воздух�
1 Исклучете го овлажнувачот на воздух и извлечете го приклучокот од 

штекер� 
2 3 4

2 Отстранете ја горната единица држејќи ја за двете страни�
3 Наполнете го резервоарот со ладна вода од чешма до ознаката за 

максимално ниво на вода�
4 Вратете ја горната единица на резервоарот за вода�
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5	 Чистење	и	одржување
Забелешка:
• Секогаш исклучувајте го овлажнувачот на воздух од штекер пред да го 

чистите�
• Немојте да сипувате вода преку отворите за влез и излез на воздух�
• За чистење на кој било дел од овлажнувачот на воздух никогаш немојте да 

користите абразивни, агресивни или запаливи средства за чистење како 
што се белило или алкохол�

Чистење	на	куќиштето	на	овлажнувачот	на	воздух
Редовно чистете ги внатрешниот и надворешниот дел на овлажнувачот на 
воздух за да не се насобере прав�
1 Бришете го правот од куќиштето на овлажнувачот на воздух со мека и 

сува крпа�
2 Чистете го отворот за влез и излез на воздух со мека и сува крпа�

Чистење	на	резервоарот	за	вода
Чистете го резервоарот за вода секоја седмица за да ја одржувате хигиената�
1 Отстранете ги филтерот за овлажнување и држачот за филтерот�
2 Додајте малку блага течност за миење садови измешана со вода во 

резервоарот за вода�
3 Исчистете ја внатрешноста на резервоарот за вода со мека и чиста крпа�
4 Испразнете го резервоарот за вода во мијалник�
5 Вратете ги филтерот за овлажнување и држачот за филтерот во 

резервоарот за вода�
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Чистење	на	филтерот	за	овлажнување
Чистете го филтерот за овлажнување секоја седмица за да ја одржувате 
хигиената�

1 2

1h

3

1 Отстранете ги филтерот за овлажнување и држачот за филтерот од 
резервоарот за вода�

2 Отстранете го филтерот за овлажнување од држачот за филтерот�
3 Потопете го филтерот за овлажнување во средство за чистење (на пр� 

разреден раствор на лимонска киселина) во траење од еден час�
Забелешка:
• Користете благо или киселинско средство за чистење (24 g лимонска 

киселина со 4 L вода)�

4 6 7 8

4 Исплакнете го филтерот за овлажнување под умерен млаз вода� Немојте 
да го стискате или цедите филтерот кога го чистите�

5 Оставете вишокот вода да искапе од филтерот за овлажнување�
6 Поставете го филтерот за овлажнување околу држачот за филтерот�
7 Вратете ги филтерот за овлажнување и држачот за филтерот во 

резервоарот за вода�
8 Вратете ја горната единица на резервоарот за вода�
Забелешка:
• Немојте да го стискате или цедите филтерот� Ова може да го оштети 

филтерот и да влијае врз перформансите на овлажнување� 
• Не сушете го филтерот на директна сончева светлина, освен ако не е 

поставен на држачот за филтер�
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6	 Замена	на	филтерот	за	овлажнување
Забелешка:
• Користете го само оригиналниот филтер за овлажнување FY1190 од Philips�
• Секогаш исклучувајте го овлажнувачот на воздух од штекер пред да го 

замените филтерот за овлажнување�
• Регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com за да дознаете 

повеќе информации во врска со тоа како да го замените филтерот�
• Не сушете го филтерот на директна сончева светлина, освен ако не е 

поставен на држачот за филтер�
Заменувајте го филтерот за овлажнување на секои 6 месеци за оптимални 
перформанси� Ако филтерот е во добра состојба, можете да го користите 
подолго време� Не заборавајте да го замените филтерот за овлажнување 
најмалку еднаш годишно�

54 61 2 3

1 Отстранете ги филтерот за овлажнување и држачот за филтерот од 
резервоарот за вода�

2 Отстранете го филтерот за овлажнување од држачот за филтерот. Фрлете 
го искористениот филтер�

3 Отстранете ја амбалажата од новиот филтер за овлажнување�
4 Поставете го новиот филтер за овлажнување околу држачот за филтерот�
5 Вратете ги филтерот и држачот за филтерот во резервоарот за вода�
6 Вратете ја горната единица на резервоарот за вода�

7	 Решавање	проблеми
Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се соочите 
при користење на апаратот� Ако не можете да го решите проблемот со помош 
на информациите наведени подолу, контактирајте со центарот за корисничка 
поддршка во вашата земја�
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Проблем Можно решение

Овлажнувачот на 
воздух не работи�

• Проверете дали овлажнувачот на воздух е вклучен 
во напојување�

• Проверете дали резервоарот е наполнет со вода 
и дали горната единица е правилно поставена на 
резервоарот за вода�

Воздухот не се 
овлажува�

• Проверете дали резервоарот е наполнет со вода 
и дали горната единица е правилно поставена на 
резервоарот за вода�

Резервоарот за 
вода протекува�

• Немојте да го преполнувате овлажнувачот со вода�
• Секогаш проверувајте дали овлажнувачот е добро 

склопен/поврзан откако ќе го исчистите или 
откако ќе ја отстраните горната единица и/или 
резервоарот за вода за дополнување�

• Проверете дали резервоарот за вода е правилно 
поставен� Ако проблемот не се отстрани, 
контактирајте со центарот за корисничка поддршка 
во вашата земја�

Хигрометарот не 
прикажува промена 
на нивото на 
влажност�

• Проверете дали сте го поставиле филтерот за 
овлажнување околу држачот за филтерот� 

• Филтерот за овлажнување е нечист� Исплакнете 
и/или исчистете го бигорот од филтерот за 
овлажнување (погледнете го поглавјето „Чистење 
на филтерот за овлажнување“)�

• Во вашата соба можеби има прекумерна 
вентилација� Ве молиме затворете ги вратите и 
прозорците�

• Вашата соба е преголема�

На филтерот за 
овлажнување има 
бели наслаги�

• Белите наслаги се викаат бигор и содржат минерали 
од водата� Бигорот на филтерот за овлажнување 
влијае на перформансите за овлажнување, 
меѓутоа не е штетен за вашето здравје� Следете 
ги инструкциите за чистење во упатството за 
користење�

Бојата на филтерот 
се менува по 
одредено време�

• Наслагите се природен ефект на филтерскиот 
материјал и немаат влијание врз перформансите на 
овлажнување� Чистете го филтерот за oвлажување 
често за да го отстраните бигорот и менувајте го 
филтерот за овлажнување на секои 6 месеци�
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Проблем Можно решение

Овлажнувачот на 
воздух испушта 
непријатен мирис�

• Проверете дали резервоарот е наполнет со вода� 
• Исчистете го филтерот за oвлажување (погледнете 

го поглавјето „Чистење на филтерот за 
овлажнување“)�

Не излегува воздух 
од отворот за 
воздух�

• Вметнете го приклучокот на овлажнувачот на воздух 
во штекер и вклучете го овлажнувачот�

Не гледам 
дека излегува 
водена магла од 
овлажнувачот 
на воздух� Дали 
работи?

• Водената магла е невидлива кога е многу ситна� 
Овлажнувачот на воздух има технологија за 
овлажнување NanoCloud којашто создава здрав 
влажен воздух од излезната површина без 
формирање водена магла� Поради тоа, не можете 
да ја видите маглата�

Ако овлажнувачот 
на воздух не се 
користи долго 
време, како да 
го складирате и 
повторно да го 
користите?

• На филтрите може да се развијат бактерии и мувла 
кога овлажнувачот на воздух не се користи долго 
време� Ве молиме следете ги долунаведените 
чекори за складирање и повторно користење�

• Исчистете го резервоарот за вода темелно и 
исушете го филтерот за овлажнување пред да го 
складирате�

• Проверете ги филтрите пред да започнете повторно 
да го користите овлажнувачот на воздух� Ако 
филтерот е многу нечист со темни дамки, заменете 
го (погледнете го поглавјето „Замена на филтерот за 
овлажнување“ во упатството за користење) 
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8	 Гаранција	и	сервисирање
Ако ви се потребни информации или имате проблем, посетете ја веб-
страницата на Philips на www.philips.com или обратете се на центарот за 
корисничка поддршка на Philips во вашата земја (телефонскиот број се 
наоѓа во меѓународниот гарантен лист)� Ако во вашата земја нема центар за 
корисничка поддршка, обратете се на локалниот продавач на производи од 
Philips�

Нарачување	делови	или	додатоци
Ако треба да замените дел или сакате да купите дополнителен дел, 
контактирајте со продавачот на Philips или посетете ја веб-страницата  
www�philips�com/support�
Ако имате проблеми со набавувањето на деловите, обратете се на центарот 
за корисничка поддршка на Philips во вашата земја (телефонскиот број се 
наоѓа во меѓународниот гарантен лист)�
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