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1 Importante

Segurança
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e 
guarde-o para consultas futuras.
Perigo
• Não pulverize materiais inflamáveis, como inseticidas ou 

fragrâncias, em redor do aparelho. 
• Não limpe o aparelho com água nem com outro líquido ou 

detergente (inflamável) para evitar choques elétricos e/ou risco 
de incêndio. 

• A água no depósito de água não é adequada para beber. Não 
beba esta água e não a utilize para alimentar animais ou para 
regar plantas. Quando esvaziar o depósito de água, despeje a 
água pelo ralo.

Aviso
• Tenha em atenção que os níveis de humidade elevados 

podem promover o crescimento de organismos biológicos no 
ambiente�

• Não permita que a área à volta do humidificador fique húmida 
ou molhada. Se houver humidade, reduza o volume de saída 
do humidificador. Se não for possível reduzir o volume de saída 
do humidificador, utilize-o de forma intermitente. Não permita 
que materiais absorventes, tais como carpetes, cortinas, panos 
ou toalhas de mesa, fiquem húmidos.

• Nunca deixe água no reservatório quando o aparelho não 
estiver a ser utilizado.

• Esvazie e limpe o humidificador antes de o guardar. Limpe o 
humidificador antes da próxima utilização.

• Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à 
voltagem elétrica local antes de o ligar. 

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser 
sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência 
autorizado pela Philips ou por pessoal com qualificação 
equivalente para se evitarem situações de perigo.
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• Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de alimentação ou o 
próprio aparelho estiverem danificados.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual 
ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência 
e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham 
sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho 
e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As 
crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a 
manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por 
crianças sem supervisão.

• Não introduza os dedos nem objetos na saída de ar ou na 
entrada de ar para evitar ferimentos físicos ou avarias do 
aparelho� 

• Certifique-se de que não caem objetos estranhos no aparelho 
através da saída de ar. 

Atenção
• O aparelho só se destina a utilização doméstica sob condições 

de funcionamento normais. 
• Coloque e utilize sempre o aparelho sobre uma superfície seca, 

estável, plana e horizontal. 
• Não bloqueie a entrada e a saída de ar. 
• Não coloque nada sobre o aparelho e não se sente nem fique 

de pé no aparelho. 
• Utilize apenas o filtro original Philips especialmente concebido 

para este aparelho. Não utilize nenhum outro filtro. 
• Não utilize água das saídas de ar na parte superior do aparelho. 
• Encha o depósito de água apenas com água fria da torneira. 

Não utilize água subterrânea ou água quente. 
• Não coloque nenhuma substância que não seja água no 

depósito de água. Não adicione fragrâncias ou substâncias 
químicas à água. Utilize apenas água (da torneira, purificada, 
mineral ou qualquer tipo de água potável). 

• Evite choques entre o aparelho (em particular contra a entrada 
e saída de ar) e objetos rígidos. 

• Não utilize o aparelho junto de equipamentos a gás, 
dispositivos de aquecimento ou lareiras. 
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• Não coloque o aparelho diretamente por baixo de um ar 
condicionado, a fim de evitar que a condensação pingue para o 
aparelho� 

• Não utilize este aparelho quando tiver usado repelentes 
de insetos de aplicação por pulverização ou em locais com 
resíduos oleosos, incenso em combustão ou fumos químicos. 

• Não utilize o aparelho em ambientes húmidos ou com 
temperaturas ambiente elevadas, como a casa de banho, o 
WC ou a cozinha, ou numa divisão com grandes alterações de 
temperatura. 

• Desligue sempre o aparelho da corrente quando quiser 
deslocá-lo, limpá-lo, enchê-lo com água, substituir o filtro ou 
efetuar outros trabalhos de manutenção.

• Não lave o filtro na máquina de lavar roupa ou na máquina de 
lavar loiça; caso contrário, o filtro ficará deformado. 

• Quando o aparelho não é utilizado durante um longo período 
de tempo, podem crescer bactérias e bolor no filtro. Limpe o 
depósito de água e seque o filtro de humidificação. Verifique 
o filtro antes de começar a utilizar o aparelho novamente. Se o 
filtro estiver muito sujo e com manchas escuras, substitua-o.

Campos eletromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos 
à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem
Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente 
com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).
Siga as normas do seu país para a recolha seletiva de produtos elétricos e 
eletrónicos. A eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o 
meio ambiente e para a saúde pública.
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2 O seu humidificador
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips!
Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu 
produto em www.philips.com/welcome.
O humidificador Philips fornece ar fresco e humidificado à sua casa para melhorar 
a saúde da sua família. 
Oferece-lhe um sistema de evaporação avançado com tecnologia NanoCloud, 
utilizando um filtro de humidificação especial que adiciona moléculas de H₂O ao 
ar seco e produz ar húmido saudável, sem formação de vapor de água. O filtro de 
humidificação retém bactérias, cálcio e outras partículas da água. Fornece apenas 
ar humidificado puro em sua casa. Acabou-se o ar seco no Inverno ou proveniente 
do ar condicionado.
Leia este manual do utilizador atentamente antes de instalar e utilizar o 
humidificador. Guarde-o para consultas futuras.
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Visão geral do produto 

Filtro de 
humidificação

(FY1190)

Unidade superior

Suporte do filtro

Depósito de água

Modo suave
Botão de ligar/ 
desligar
Modo Turbo
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3 Introdução

Preparar	para	humidificação
Nota: 
• Para obter o melhor resultado de humidificação, mergulhe o filtro em água 

durante 30 minutos antes de o utilizar.

54 61 2 3

1 Segure ambos os lados da unidade superior e levante-a.
2 Retire o material de embalagem do filtro de humidificação novo.
3 Monte o novo filtro de humidificação à volta do suporte do filtro.
4 Coloque o filtro de humidificação e o suporte do filtro novamente no depósito 

de água.
5 Encha o depósito de água com água fria da torneira até que a água atinja a 

indicação do nível máximo de água.
6 Volte a colocar a unidade superior no depósito de água.

4 Utilização do humidificador

Ligar	e	desligar	o	humidificador
1 Ligue a ficha do humidificador à tomada elétrica.
2 Prima  ou  para ligar o humidificador�

•  : modo suave
•  : modo turbo

3 Prima o botão de ligar/desligar  para desligar o 
humidificador.

Nota: 
• Se o nível de água no depósito estiver muito baixo, o 

humidificador para de humidificar. A luz indicadora  acende-se.
• O humidificador liberta um vapor invisível muito fino, pelo que é normal que 

não consiga ver o vapor.
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Nível de água
Quando não há água suficiente no depósito de água, o indicador  acende-se e o 
humidificador para de funcionar. O humidificador volta a funcionar quando voltar 
a encher o depósito de água com água.
Nota: 
• É normal encontrar água no depósito.

Reabastecer de água
Nota: 
• Ao encher com água, não exceda o nível máximo de água ou poderá causar 

fugas de água a partir das entradas de ar.
• Não agite o depósito de água quando o deslocar ou poderá causar fugas de 

água a partir das entradas de ar.
• Não encha com água através das saídas de ar na parte superior do 

humidificador.
1 Desligue o humidificador e retire a ficha da corrente. 

2 3 4

2 Retire a unidade superior segurando-a em ambos os lados.
3 Encha o depósito de água com água fria da torneira até que a água atinja a 

indicação do nível máximo de água.
4 Volte a colocar a unidade superior no depósito de água.
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5 Limpeza e manutenção
Nota:
• Desligue sempre o humidificador da corrente antes de o limpar.
• Evite verter água nas entradas e saídas de ar.
• Nunca utilize agentes de limpeza abrasivos, agressivos ou inflamáveis, como 

lixívia ou álcool, para limpar qualquer parte do humidificador.

Limpar	o	corpo	do	humidificador
Limpe regularmente o interior e o exterior do humidificador para evitar a 
acumulação de pó.
1 Limpe o pó do corpo do humidificador com um pano macio e seco.
2 Limpe a entrada e a saída de ar com um pano macio e seco.

Limpar o depósito de água
Limpe o depósito de água todas as semanas para o manter limpo.
1 Retire o filtro de humidificação e o suporte do filtro.
2 Adicione um pouco de detergente da louça misturado com água no depósito 

de água.
3 Limpe o interior do depósito de água com um pano macio e limpo.
4 Esvazie o depósito de água num lavatório.
5 Coloque o filtro de humidificação e o suporte do filtro novamente no depósito 

de água.

Limpar	o	filtro	de	humidificação
Limpe o filtro de humidificação todas as semanas para o manter limpo.

1 2

1h

3

1 Retire o filtro de humidificação e o suporte do filtro do depósito de água.
2 Retire o filtro de humidificação do suporte do filtro.
3 Mergulhe o filtro de humidificação num agente de limpeza (por exemplo, 

solução de ácido cítrico diluída) durante uma hora�
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Nota:
• Utilize um produto de limpeza médio ou ácido (4 L de água com 24 g de ácido 

cítrico).

4 6 7 8

4 Enxague o filtro de humidificação em água corrente. Não aperte nem esprema 
o filtro ao limpá-lo.

5 Deixe a água em excesso escorrer do filtro de humidificação.
6 Monte o filtro de humidificação à volta do suporte do filtro.
7 Coloque o filtro de humidificação e o suporte do filtro novamente no depósito 

de água.
8 Volte a colocar a unidade superior no depósito de água.
Nota:
• Não aperte nem esprema o filtro. Isso pode danificar o filtro e afetar o 

desempenho de humidificação. 
• Não seque o filtro sob luz solar direta, a menos que esteja montado novamente 

no suporte do filtro.

6 Substituir o filtro de humidificação
Nota:
• Utilize apenas filtros de humidificação Philips FY1190 originais.
• Desligue sempre o humidificador da tomada antes de substituir o filtro de 

humidificação.
• Registe o seu produto em www.philips.com para obter mais informações sobre 

como substituir o filtro.
• Não seque o filtro sob luz solar direta, a menos que esteja montado novamente 

no suporte do filtro.
Substitua o filtro de humidificação a cada 6 meses para um desempenho ideal. Se 
o filtro estiver em boas condições, pode utilizá-lo durante um período de tempo 
mais longo. Certifique-se de que substitui o filtro de humidificação pelo menos 
uma vez por ano.
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54 61 2 3

1 Retire o filtro de humidificação e o suporte do filtro do depósito de água.
2 Retire o filtro de humidificação do suporte do filtro. Elimine o filtro usado.
3 Retire o material de embalagem do filtro de humidificação novo.
4 Monte o novo filtro de humidificação à volta do suporte do filtro.
5 Coloque o filtro e o suporte do filtro novamente no depósito de água.
6 Volte a colocar a unidade superior no depósito de água.

7 Resolução de problemas
Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se 
não for possível resolver o problema com a ajuda das informações abaixo, contacte 
o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema Solução possível

O humidificador não 
funciona.

• Certifique-se de que o humidificador está ligado a uma 
fonte de alimentação.

• Certifique-se de que o depósito de água está cheio 
com água e de que a unidade superior está colocada 
corretamente no depósito de água.

O ar não está 
humidificado.

• Certifique-se de que o depósito de água está cheio 
com água e de que a unidade superior está colocada 
corretamente no depósito de água.

O depósito de água 
apresenta fugas.

• Certifique-se de que o humidificador não está 
demasiado cheio de água.

• Certifique-se de que o humidificador está bem 
montado/ligado sempre que o limpar ou depois de 
retirar a unidade superior e/ou o depósito de água para 
o encher�

• Certifique-se de que o depósito de água está colocado 
corretamente. Se o problema persistir, contacte o 
centro de apoio ao cliente no seu país.
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Problema Solução possível

O nível de humidade 
não muda no 
higrómetro.

• Certifique-se de que montou o filtro de humidificação à 
volta do suporte do filtro. 

• O filtro de humidificação está sujo. Enxague e/ou 
descalcifique o filtro de humidificação (consulte o 
capítulo "Limpar o filtro de humidificação").

• A divisão pode estar demasiado ventilada. Feche as 
portas e janelas.

• A sua divisão é demasiado grande.

Existem alguns 
depósitos brancos 
no filtro de 
humidificação.

• Os depósitos brancos são chamados de calcário e são 
compostos por minerais da água. O calcário no filtro de 
humidificação afeta o desempenho de humidificação, 
mas não prejudica a sua saúde. Siga as instruções de 
limpeza no manual do utilizador.

O filtro fica 
descolorado após 
algum tempo.

• Os depósitos são um efeito natural do material do filtro 
e não afetam o desempenho de humidificação. Limpe 
frequentemente o filtro de humidificação para remover 
o calcário e substitua-o a cada 6 meses.

O humidificador 
liberta um odor 
desagradável.

• Certifique-se de que o depósito de água está cheio com 
água. 

• Limpe o filtro de humidificação (consulte o capítulo 
"Limpar o filtro de humidificação").

Não está a sair ar da 
saída de ar.

• Ligue a ficha do humidificador à tomada elétrica e ligue 
o humidificador.

Não vejo vapor 
visível a sair do 
humidificador. Está a 
funcionar?

• Quando a névoa é muito fina, é invisível. Este 
humidificador possui uma tecnologia de humidificação 
NanoCloud, que produz ar húmido saudável a partir da 
área de saída sem formação de névoa de água. Por isso, 
não é possível ver a névoa.

Se o humidificador 
não for utilizado 
durante um 
longo período de 
tempo, como o 
devo armazenar e 
reutilizar?

• Quando o humidificador não é utilizado durante um 
longo período de tempo, podem crescer bactérias e 
bolor nos filtros. Siga os passos abaixo para saber como 
armazená-lo e reutilizá-lo.

• Limpe o depósito de água cuidadosamente e seque o 
filtro de humidificação antes de armazenar o aparelho.

• Verifique os filtros antes de começar a utilizar o 
humidificador novamente. Se o filtro estiver muito sujo 
e com manchas escuras, substitua-o (consulte o capítulo 
"Substituir o filtro de humidificação" no manual do 
utilizador) 
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8 Garantia e assistência
Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o website da Philips 
em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu 
país (pode encontrar o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se 
não existir um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante 
local Philips.

Encomendar peças ou acessórios
Se tiver de substituir uma peça ou quiser comprar uma peça adicional, dirija-se ao 
seu revendedor Philips ou visite www.philips.com/support.
Se tiver problemas na obtenção das peças, contacte o Centro de Apoio ao Cliente 
da Philips no seu país (pode encontrar o número de telefone no folheto da 
garantia mundial).
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