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1 Pomembno

Varnost
Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite 
za poznejšo uporabo.
Nevarnost
• Okoli aparata ne pršite z vnetljivimi snovmi, kot so insekticidi ali 

dišave. 
• Aparata ne čistite z vodo, katero koli drugo tekočino ali 

(vnetljivim) čistilom. Če tega ne upoštevate, lahko pride do 
električnega udara in/ali požara. 

• Voda v posodi za vodno ni primerna za pitje� Te vode ne pijte in 
z njo ne hranite živali ali zalivajte rastlin. Ko izpraznite posodo 
za vodo, vodo izlijte v odtok.

Opozorilo
• Vedite, da lahko visoka stopnja vlažnosti spodbudi rast 

bioloških organizmov v okolju.
• Ne dovolite, da bi območje okoli vlažilnika postalo vlažno 

ali mokro. Če pride do vlage, zmanjšajte količino vlage, ki 
jo oddaja vlažilnik. Če količine vlage, ki jo oddaja vlažilnik, 
ni mogoče zmanjšati, vlažilnik uporabljajte v intervalih. Ne 
dovolite, da bi vpojni materiali, kot so preproge, zavese, senčila 
in prti, postali vlažni.

• Ko aparat ni v uporabi, v njegovi posodi ne sme biti vode.
• Vlažilnik pred shranjevanjem izpraznite in očistite. Pred 

naslednjo uporabo vlažilnik očistite.
• Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali 

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

• Poškodovan napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje 
Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno 
osebje, da se izognete nevarnosti.

• 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 
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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.

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

• Pazite, da skozi dovod zraka v aparat ne padejo tujki. 
Pozor
• Aparat je namenjen samo za domačo uporabo ob normalnih 

pogojih delovanja. 
• Aparat vedno postavite in uporabljajte na suhi, trdni, ravni in 

vodoravni podlagi� 
• Ne blokirajte dovoda in odvoda zraka� 
• Na aparat ne postavljajte predmetov� Na aparatu ne smete 

sedeti ali stati� 
• Uporabljajte samo originalne Philipsove filtre, ki so izdelani 

posebej za ta aparat. Ne uporabljajte drugih filtrov. 
• Vode ne nalivajte skozi odvode zraka na vrhu aparata. 
• Posodo za vodo napolnite s hladno vodo iz pipe. Ne 

uporabljajte podtalnice ali vroče vode. 
• V posodo za vodo lahko nalivate samo vodo. V vodo ne 

dodajajte dišav ali kemičnih snovi. Uporabljajte samo vodo (iz 
pipe, prečiščeno, mineralno, vse vrste pitne vode). 

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

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

• Aparata ne postavljajte neposredno pod klimatsko napravo, da 
preprečite kapljanje kondenzata na aparat. 

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

• Aparata ne uporabljajte v vlažnem okolju ali v okolju z visoko 
temperaturo, na primer v kopalnici, na stranišču, v kuhinji ali 
prostoru z velikimi spremembami temperature� 
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• Ko želite aparat prestaviti, očistiti, zamenjati filter ali izvesti 
vzdrževalna dela, ga izključite iz električnega omrežja.

• Filtra ne perite v pralnem ali pomivalnem stroju, saj lahko zaradi 
tega spremeni obliko� 

• Kadar aparata ne uporabljate dlje časa, se lahko na filtru 
razvijejo bakterije in plesen. Očistite posodo za vodo in 
posušite vlažilni filter. Pred ponovno uporabo aparata preverite 
filter. Če je filter zelo umazan in so na njem temni madeži, ga 
zamenjajte�

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	vlažilnik
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na  
www.philips.com/welcome.
Philipsov vlažilnik v vaš dom prinaša svež in vlažen zrak za zdravje celotne družine. 
Omogoča naprednejši sistem izparevanja s tehnologijo NanoCloud in posebnim 
vlažilnim filtrom, ki v zrak spušča molekule H₂O in tako zagotavlja zdrav vlažen 
zrak, pri tem pa ne sprošča vodne meglice. Vlažilni filter zadrži bakterije, vodni 
kamen in druge delce iz vode. V vaš dom tako prinaša samo čist in vlažen zrak. 
Poslovite se od suhega zraka pozimi ali zaradi klimatske naprave.
Pred namestitvijo in uporabo vlažilnika natančno preberite ta uporabniški 
priročnik. Shranite ga za poznejšo uporabo.
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Pregled	izdelka	

Vlažilni filter
(FY1190)

Krovni del

Nosilec za filter

Posoda za vodo

Nežni način

Gumb za izklop

Turbo način
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3	 Začetek	uporabe

Priprava	na	vlaženje
Opomba: 
• Če želite zagotoviti optimalno vlaženje, pred uporabo filter za 30 minut 

namočite v vodi.

54 61 2 3

1 Krovni del primite na obeh straneh in ga dvignite.
2 Z novega vlažilnega filtra odstranite vso embalažo.
3 Sestavite novi vlažilni filter z nosilcem za filter na sredini.
4 Vlažilni filter in nosilec za filter vstavite nazaj v posodo za vodo.
5 Posodo za vodo napolnite s hladno vodo iz pipe do oznake za najvišji nivo 

vode�
6 Krovni del namestite nazaj na posodo za vodo.

4	 Uporaba	vlažilnika

Vklop	in	izklop	vlažilnika
1 Vtič vlažilnika vključite v omrežno vtičnico.
2 Pritisnite  ali , da vklopite vlažilnik�

• : nežni način
• : turbo način

3 Če želite izklopiti vlažilnik, pritisnite gumb za vklop �
Opomba: 
• Če v posodi za vodo zmanjkuje vode, vlažilnik preneha z 

vlaženjem. Vklopi se indikator �
• Vlažilnik sprošča zelo fino nevidno meglico, zato je povsem običajno, da je ne 

morete videti�
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Nivo	vode
Ko v posodi za vodo ni več dovolj vode, se vklopi indikator  in aparat neha 
delovati. Vlažilnik znova začne delovati, ko v posodo za vodo dolijete vodo.
Opomba: 
• Povsem običajno je, da v posodi za vodo ostane nekaj vode.

Dolivanje	vode
Opomba: 
• Ko nalivate vodo, ne smete prekoračiti najvišjega nivoja vode, sicer lahko voda 

uhaja iz dovodov zraka.
• Posode za vodo med premikanjem ne tresite, sicer lahko voda uhaja iz dovodov 

zraka�
• Vode ne nalivajte skozi odvode zraka na vrhu vlažilnika.
1 Vlažilnik izklopite in izključite z napajanja. 

2 3 4

2 Odstranite krovni del tako, da ga primete na obeh straneh.
3 Posodo za vodo napolnite s hladno vodo iz pipe do oznake za najvišji nivo 

vode�
4 Krovni del namestite nazaj na posodo za vodo.
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5	 Čiščenje	in	vzdrževanje
Opomba:
• Vlažilnik pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.
• Vode ne nalivajte skozi dovode in odvode zraka�
• Delov vlažilnikov ne čistite z jedkimi, agresivnimi ali vnetljivimi čistili, kot sta 

belilo ali alkohol.

Čiščenje	ohišja	vlažilnika
Redno čistite notranjost in zunanjost vlažilnika, da se tam ne začne nabirati prah.
1 Prah z ohišja vlažilnika obrišite z mehko in suho krpo.
2 Dovod in odvod zraka očistite z mehko in suho krpo.

Čiščenje	posode	za	vodo
Posodo za vodo čistite vsak teden, da bo ostala higienska.
1 Odstranite vlažilni filter in nosilec za filter.
2 V posodo za vodo nalijte vodo z malo blagega tekočega čistila.
3 Notranjost posode za vodo očistite z mehko in čisto krpo.
4 Vodo izlijte v lijak�
5 Vlažilni filter in nosilec za filter vstavite nazaj v posodo za vodo.

Čiščenje	vlažilnega	filtra
Vlažilni filter čistite vsak teden, da bo ostal higienski.

1 2

1h

3

1 Iz posode za vodo odstranite vlažilni filter in nosilec za filter.
2 Vlažilni filter odstranite z nosilca za filter.
3 Vlažilni filter za eno uro namočite v čistilu (npr. razredčeni raztopini citronske 

kisline)�
Opomba:
• Uporabite blago čistilno sredstvo ali čistilno sredstvo s kislino (24 g citronske 

kisline v 4 l vode).
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4 6 7 8

4 Vlažilni filter sperite pod počasi tekočo vodo iz pipe. Filtra med čiščenjem ne 
stiskajte ali ožemajte.

5 Pustite, da odvečna voda odteče z vlažilnega filtra.
6 Vlažilni filter sestavite z nosilcem za filter na sredini.
7 Vlažilni filter in nosilec za filter vstavite nazaj v posodo za vodo.
8 Krovni del namestite nazaj na posodo za vodo.
Opomba:
• Filtra ne stiskajte ali ožemajte. Tako lahko poškodujete filter in vplivate na 

zmogljivost vlaženja. 
• Filtra ne sušite na neposredni sončni svetlobi, če ni pritrjen na nosilcu za filter.

6	 Menjava	vlažilnega	filtra
Opomba:
• Uporabljajte samo originalni Philipsov vlažilni filter FY1190.
• Vlažilnik pred zamenjavo vlažilnega filtra izključite iz električnega omrežja.
• Izdelek registrirajte na spletni strani www.philips.com, če želite prejeti 

podrobnejše informacije o menjavi filtra.
• Filtra ne sušite na neposredni sončni svetlobi, če ni pritrjen na nosilcu za filter.
Na vsakih 6 mesecev zamenjajte vlažilni filter, da zagotovite optimalno delovanje. 
Če je filter v dobrem stanju, ga lahko uporabljate dlje časa. Vlažilni filter morate 
zamenjati vsaj enkrat na leto�
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54 61 2 3

1 Iz posode za vodo odstranite vlažilni filter in nosilec za filter.
2 Vlažilni filter odstranite z nosilca za filter. Rabljeni filter zavrzite.
3 Z novega vlažilnega filtra odstranite vso embalažo.
4 Sestavite novi vlažilni filter z nosilcem za filter na sredini.
5 Filter in nosilec za filter vstavite nazaj v posodo za vodo.
6 Krovni del namestite nazaj na posodo za vodo.

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

Težava Možna rešitev

Vlažilnik ne deluje. • Preverite, ali je vlažilnik priključen na napajanje.
• Preverite, ali je posoda za vodo napolnjena z vodo in je 

krovni del pravilno nameščen na posodo za vodo.

Zrak se ne vlaži. • Preverite, ali je posoda za vodo napolnjena z vodo in je 
krovni del pravilno nameščen na posodo za vodo.

Posoda za vodo 
pušča.

• Preverite, ali je v posodi za vodo preveč vode.
• Po vsakem čiščenju ali odstranitvi krovnega dela in/ali 

posode za vodo za polnjenje poskrbite, da je vlažilnik 
dobro nameščen/priključen.

• Preverite, ali je posoda za vodo nameščena pravilno. 
Če težave ne odpravite, se obrnite na center za pomoč 
uporabnikom v svoji državi.
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Težava Možna rešitev

Prek higrometra ne 
opazim spremembe 
v stopnji vlažnosti.

• Preverite, ali je vlažilni filter pritrjen na nosilec za filter. 
• Vlažilni filter je umazan. Vlažilni filter sperite in/ali 

odstranite vodni kamen (glejte poglavje "Čiščenje 
vlažilnega filtra").

• Prostor morda preveč prezračujete. Zaprite vrata in 
okna�

• Prostor je prevelik�

Na vlažilnem filtru so 
bele usedline�

• Bele usedline so vodni kamen, tj. minerali iz vode. Vodni 
kamen na vlažilnem filtru vpliva na zmogljivost vlaženja, 
vendar ne škodi vašemu zdravju. Sledite navodilom za 
čiščenje v uporabniškem priročniku.

Filter se čez nekaj 
časa razbarva.

• Usedline so naravni pojav na materialu filtra in ne 
vplivajo na zmogljivost vlaženja. Vlažilni filter čistite 
redno, da odstranite vodni kamen, in ga zamenjajte 
vsakih 6 mesecev.

Vlažilnik oddaja 
neprijeten vonj�

• Preverite, ali je posoda za vodo napolnjena z vodo. 
• Očistite vlažilni filter (glejte poglavje "Čiščenje 

vlažilnega filtra").

Iz odvoda zraka ne 
prihaja zrak.

• Vtič vlažilnika vključite v omrežno vtičnico in vklopite 
vlažilnik.

Ne vidim, da bi iz 
vlažilnika prihajala 
vidna meglica� Ali 
vlažilnik deluje?

• Ko je meglica zelo fina, ni vidna. Ta vlažilnik se ponaša 
s tehnologijo vlaženja NanoCloud, ki zagotavlja zdrav 
vlažen zrak brez sproščanja vodne meglice. Zato ne 
vidite meglice�

Kako naj vlažilnik 
shranim in ponovno 
uporabim, če ga ne 
bom uporabljal dlje 
časa?

• Kadar vlažilnika ne uporabljate dlje časa, se lahko na 
filtru razvijejo bakterije in plesen. Sledite spodnjim 
korakom za shranjevanje in ponovno uporabo.

• Pred shranjevanjem temeljito očistite posodo za vodo in 
posušite vlažilni filter.

• Pred ponovno uporabo vlažilnika preverite filtre. Če 
je filter zelo umazan in so na njem temni madeži, ga 
zamenjajte (oglejte si poglavje "Menjava vlažilnega 
filtra" v Uporabniškem priročniku). 
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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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