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פתרון אפשריבעיה

יש משקעים לבנים 
במסנן הלחות.

המשקעים הלבנים נקראים אבנית והם מורכבים מהמינרלים 	 
שבמים. אבנית במסנן הלחות משפיעה על ביצועי הסינון, 
אך אינה פוגעת בבריאות. פעל לפי הוראות הניקוי במדריך 

למשתמש.

צבע המסנן דוהה לאחר 
זמן מה.

המשקעים הם תוצאה טבעית של חומר המסנן, ואין לו השפעה 	 
על ביצוע האידוי. נקה את מסנן הלחות לעיתים קרובות כדי 
להסיר את אבנית, והחלף את מסנן הלחות כל 6 חודשים.

ריח לא נעים יוצא 
ממכשיר האדים.

ודא שמכל המים מלא במים. 	 
נקה את מסנן הלחות )עיין בפרק 'ניקוי מסנן הלחות'(.	 

לא יוצא אוויר משקע 
האוויר כלל.

הכנס את התקע של מכשיר האדים לשקע החשמל והפעל 	 
אותו.

איני מבחין בנתז מים 
נראה לעין היוצא 

ממכשיר האדים. האם 
הוא פועל?

כאשר נתז המים עדין מאוד, הוא בלתי נראה. מכשיר האדים 	 
כולל טכנולוגיית אידוי של NanoCloud, המייצרת אוויר לח 

ובריא מאזור הפתחים, ללא היווצרות של רסיסי מים. לכן, לא 
ניתן לראות את נתז המים.

אם מכשיר האדים אינו 
בשימוש לזמן ממושך, 

כיצד לאחסן אותו 
ולהשתמש בו מחדש?

כאשר מכשיר האדים אינו בשימוש למשך זמן רב, חיידקים 	 
ועובש עלולים לגדול על המסנן. בצע את השלבים שלהלן לצורך 

אחסון ושימוש חוזר.
נקה את מכל המים ביסודיות ויבש את המסנן של מכשיר 	 

האדים לפני האחסון.
בדוק את המסננים לפני החזרה לשימוש במכשיר האדים. אם 	 

המסנן מלוכלך מאוד בנקודות כהות, החלף אותו )עיין בפרק 
'החלפת מסנן הלחות' במדריך למשתמש( 

אחריות ושירות  	
אם דרוש לכם שירות או מידע או אם יש לכם בעיה עם המכשיר, יש לבקר באתר האינטרנט 
של פיליפס בכתובת www.philips.com או לפנות למרכז שירות הלקוחות של פיליפס 

במדינה שלכם )מספר הטלפון מופיע בתעודת האחריות הכלל-עולמית(. אם אין מרכז שירות 
לקוחות במדינתכם, פנו אל המשווק המקומי של פיליפס.

הזמנת חלקים או אביזרים
אם ברצונכם להחליף חלק או לרכוש חלק נוסף, פנו למפיץ פיליפס המקומי במקום מגוריכם, 

�www.philips.com/support או בקרו באתר
אם נתקלתם בבעיה בהשגת חלקים, פנו למרכז שירות הלקוחות של פיליפס במדינתכם )ניתן 

למצוא את מספר הטלפון שלו בעלון האחריות העולמית(.
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הסר את מסנן הלחות ואת תמיכת המסנן ממכל המים. 1
הסר את מסנן הלחות מהתמיכה במסנן. השלך את המסנן המשומש. 2
הסר את כל חומרי האריזה ממסנן הלחות החדש. 3
יש להרכיב את מסנן הלחות החדש סביב תמיכת המסנן. 	
החזר את המסנן ואת תמיכת המסנן למכל המים. 	
החזר את היחידה העליונה למכל המים. 	

	 פתרון בעיות
פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר במכשיר. אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה 

בעזרת המידע שלהלן, פנו אל מוקד שירות הלקוחות במדינתכם.

פתרון אפשריבעיה

מכשיר האדים אינו 
עובד.

ודא שיש אספקת חשמל למכשיר האדים.	 
ודא שמיכל המים מלא במים והיחידה העליונה ממוקמת כהלכה 	 

במכל המים.

ודא שמיכל המים מלא במים והיחידה העליונה ממוקמת כהלכה 	 אין אידוי אוויר.
במכל המים.

ודא שמכשיר האדים אינו מלא ביותר מדי מים.	 מכל המים דולף.
ודא שמכשיר האדים מורכב/מחובר היטב בכל פעם לאחר ניקוי 	 

או לאחר הסרת היחידה העליונה ו/או מכל המים לצורך מילוי.
ודא שמכל המים מורכב במקומו כהלכה. אם הבעיה נמשכת, 	 

פנה למרכז שירות הלקוחות במדינתך.

אני לא רואה את שינוי 
רמת הלחות במד 

הלחות.

ודא שהרכבת את מסנן הלחות על המסנן. 	 
מסנן הלחות מלוכלך. שטוף ו/או הסר את מסנן הלחות )עיין 	 

בפרק 'ניקוי מסנן הלחות'(.
ייתכן שבחדר שלך יש אוורור רב מדי. סגור דלתות וחלונות.	 
החדר שלך גדול מדי.	 
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שטוף את מסנן הלחות תחת זרם מים חלש. אין ללחוץ או לסחוט את המסנן בעת הניקוי. 	
הנח למים עודפים לטפטף ממסנן הלחות. 	
הרכב את מסנן הלחות סביב תמיכת המסנן. 	
יש להניח את מסנן הלחות ואת תמיכת המסנן חזרה במכל המים. 	
החזר את היחידה העליונה למכל המים. 	

לתשומת לבכם:
אין ללחוץ על המסנן או לסחוט אותו. דבר זה עלול לגרום נזק למסנן ולהשפיע על ביצועי 	 

מכשיר האדים. 
אל תייבש את המסנן באור שמש ישיר, אלא אם הוא הורכב חזרה על תמיכת המסנן.	 

החלפת מסנן הלחות  	
לתשומת לבכם:

 	�FY1190   Philips השתמש רק במסנן הלחות המקורי של
נתק את מכשיר האדים לפני החלפת מסנן הלחות תמיד.	 
רשום את המוצר שלך בכתובת www.philips.com לקבלת מידע נוסף אודות החלפת 	 

המסנן.
אל תייבש את המסנן באור שמש ישיר, אלא אם הוא הורכב חזרה על תמיכת המסנן.	 

החלף את מסנן הלחות כל 6 חודשים לקבלת ביצועים מיטביים. אם המסנן במצב טוב, תוכל 
להשתמש בו למשך פרק זמן ארוך יותר. הקפד להחליף את מסנן הלחות פעם בשנה לפחות.
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ניקוי ותחזוקה  	
לתשומת לבכם:

לפני הניקוי, יש לנתק את מכשיר האדים משקע החשמל.	 
יש להימנע מלשפוך מים דרך פתח יציאת האוויר ופתח כניסת האוויר..	 
אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, אגרסיביים או דליקים, כגון חומרי הלבנה או אלכוהול, 	 

בניקוי של חלק כלשהו במכשיר האדים.

ניקוי גוף מכשיר האדים
יש לנקות באופן סדיר את החלקים הפנימי והחיצוני של מכשיר האדים, כדי למנוע הצטברות 

אבק.
נגב אבק בעזרת בד רך ויבש מגופו של מכשיר האדים. 1
נקה את פתח יציאת האוויר ואת פתח כניסת האוויר במטלית רכה ויבשה. 2

ניקוי מכל המים
נקה את מכל המים מדי כמה שבועות כדי לשמור על היגיינה.

הסר את מסנן הלחות ואת התמיכה במסנן. 1
הוסף מעט נוזל כלים מהול במים למכל המים. 2
נקה את החלק הפנימי של מכל המים באמצעות מטלית רכה ונקייה. 3
רוקן את מכל המים לתוך כיור. 	
יש להניח את מסנן הלחות ואת תמיכת המסנן חזרה במכל המים. 	

ניקוי מסנן הלחות
נקה את מסנן הלחות כל שבוע כדי לשמור על ההיגיינה שלו.

1h

3 2 1

הסר את מסנן הלחות ואת תמיכת המסנן ממכל המים. 1
הסר את מסנן הלחות מתמיכת המסנן. 2
השרה את מסנן הלחות בנוזל ניקוי )למשל תמיסת חומצת לימון מדוללת( למשך שעה� 3

לתשומת לבכם:
השתמש בחומר ניקוי עדין או חומצי )24 גרם חומצת לימון עם 4 ליטר מים(.	 
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מפלס המים
 פועל, מכשיר האדים יפסיק לעבוד.   כאשר אין מספיק מים במכל המים, המחוון 

מכשיר האדים יחדש את העבודה כאשר תמלא מים במיכל המים.
הערה: 

זה תקין שיישארו מעט מים במכל.	 

מילוי מים
הערה: 

בעת מילוי מים, אין לחרוג ממפלס המים המקסימלי, או שהמים ידלפו מכניסות האוויר.	 
אל תנער את מכל המים בעת הזזתו, או שהמים ידלפו מכניסות האוויר.	 
אין למלא מים דרך יציאות האוויר שעל מכשיר האדים.	 
כבה את מכשיר האדים והוצא אותו משקע החשמל.  1

4 3 2

הסר את היחידה העליונה על-ידי החזקתה בשני הצדדים. 2
מלא את מכל המים במי ברז קרים עד שהמים יגיעו לרמת סימון המים המרבית. 3
הנח את היחידה העליונה חזרה במכל המים. 	
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מתחילים  3

להתכונן ללחות
הערה: 

כדי לקבל את תוצאת הלחות המיטבית, השרה את המסנן במים למשך 30 דקות לפני 	 
השימוש.

123456

יש להחזיק את שני צידי היחידה העליונה ולהרים אותה. 1
יש להסיר את כל חומר האריזה ממסנן הלחות החדש. 2
יש להרכיב את מסנן הלחות החדש סביב תמיכת המסנן. 3
יש להניח את מסנן הלחות ואת תמיכת המסנן חזרה במכל המים. 	
יש למלא את מכל המים באמצעות מי ברז קרים עד שהמים יגיעו לסמן המפלס המרבי  	

של גובה המים.
הנח את היחידה העליונה חזרה במכל המים. 	

על-ידי שימוש במכשיר האדים  	

הפעלה וכיבוי של מכשיר האדים
יש להכניס את תקע המכשיר לשקע החשמל. 1
 להפעיל את המסילה� 2  או  יש ללחוץ 

 : מצב עדין	 
 : מצב טורבו	 

 כדי לכבות את מכשיר האדים. 3 יש ללחוץ על לחצן ההפעלה 
הערה: 

אם מפלס המים במכל נמוך באופן ניכר, מכשיר האדים יפסיק את 	 
 דולקת. עבודתו. נורית החיווי 

מכשיר האדים משחרר נתז מים בלתי נראה בצורה עדינה מאוד, 	 
כך שזה הגיוני שאתה לא רואה את נתז המים.
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סגירת המוצר 

מסנן לחות
)FY1190(

יחידה עליונה

תומך מסנן

מכל מים

מצב עדין

לחצן כיבוי

מצב טורבו
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)EMF( שדות אלקטרומגנטיים
מכשיר זה מבית Philips עומד בכל התקנים והתקנות החלים באשר לחשיפה לשדות 

אלקטרומגנטיים.

מיחזור
�)EU/2012/19( סמל זה משמעותו שאין להשליך מוצר זה עם האשפה הביתית
יש לפעול לפי הכללים הנהוגים במדינתכם לגבי איסוף נפרד של מוצרי חשמל 

ואלקטרוניקה המיועדים לסילוק. סילוק נכון מסייע במניעת פגיעה באיכות הסביבה 
ובבריאותם של בני אדם.

מכשיר האדים  2
ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי פיליפס!

כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה שפיליפס מעניקה ללקוחותיה, יש לרשום את 
�www.philips.com/welcome המוצר בכתובת

מכשיר האדים של Philips מכניס אוויר צח ומטוהר לבית בשביל בריאות המשפחה. 
הוא בעל מערכת אידוי מתקדמת עם טכנולוגיית NanoCloud, בעזרת מסנן לחות מיוחד 
המוסיף מולקולות H₂O לאוויר יבש, ומפיק אוויר לח ובריא ללא היווצרות רסיסי מים. מסנן 

הלחות שלו שומר על חיידקים, סידן וחלקיקים אחרים מהמים. הוא מספק אוויר מטוהר ונקי 
בבית. לא עוד אוויר יבש בעונת החורף או ממיזוג האוויר.

לפני ההתקנה של מכשיר האדים והשימוש בו, יש לקרוא מדריך למשתמש זה בעיון. יש 
לשמור אותו לעיון בעתיד.
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אין להכניס אצבעות או חפצים לפתח יציאת האוויר או לפתח כניסת 	 
האוויר, כדי להימנע מפציעה או מתקלה במכשיר. 

יש למנוע נפילת עצמים זרים לתוך המכשיר דרך פתח יציאת האוויר. 	 
זהירות

המכשיר נועד לשימוש ביתי ובתנאי פעולה רגילים בלבד. 	 
יש למקם את המכשיר ולהשתמש בו תמיד על משטח יבש, יציב, שטוח 	 

ואופקי. 
אין לחסום את פתחי הכניסה והיציאה של האוויר. 	 
אין להניח דברים על המכשיר ואין לשבת או לעמוד על המכשיר. 	 
יש להשתמש אך ורק במסנן המקורי של פיליפס שנועד למכשיר זה. אין 	 

להשתמש במסנן אחר. 
אין למלא את המכשיר במים מפתחי יציאת האוויר. 	 
יש למלא את מיכל המים במי ברז קרים בלבד. אין להשתמש במי תהום 	 

או במים חמים. 
אין למלא במיכל המים חומרים אחרים מלבד מים. אין להוסיף למים 	 

ריחות או חומרים כימיים. יש להשתמש במים בלבד )ברז, מטוהרים, 
מינרליים, כל סוג של מים ראויים לשתייה(. 

אין לדפוק על המכשיר )בעיקר על פתחי היציאה והכניסה של האוויר( 	 
בחפצים קשים. 

אין להשתמש במכשיר בקרבת מכשירי גז, מכשירי חימום או אח. 	 
אין להניח את המכשיר ישירות מתחת למזגן, כדי להימנע מטפטוף 	 

טיפות לתוך המכשיר. 
אין להשתמש במכשיר במקביל לשימוש בדוחי חרקים בעשן או 	 

במקומות שיש בהם משקעי שמן, קטורת בוערת או אדי כימיקלים. 
אין להשתמש במכשיר בסביבה רטובה או בסביבה עם טמפרטורה 	 

סביבתית גבוהה, כמו בחדרי אמבטיה, בשירותים, במטבח או בחדרים 
שמתאפיינים בשינויי טמפרטורה משמעותיים. 

לצורך הזזה, ניקוי, מילוי מים, החלפת המסנן או ביצוע תחזוקה,יש לנתק 	 
תמיד את המכשיר מהחשמל.

אין לשטוף את המסנן במדיח הכלים או במכונת הכביסה, כיוון שצורת 	 
המסנן תתעוות. 

כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך זמן רב, חיידקים ועובש עלולים 	 
לגדול על המסנן. יש לנקות את מיכל המים ולייבש את המסנן של 

מכשיר האדים. יש לבדוק את המסנן לפני החזרה לשימוש במכשיר. יש 
להחליף את המסנן אם הוא מלוכלך מאוד עם נקודות כהות.
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חשוב  1

בטיחות
לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש ולשמור אותו לעיון בעתיד.

סכנה
אין לרסס סביב המכשיר חומרים דליקים כמו חומרים להדברת חרקים 	 

או חומרי ריח. 
אין לנקות את המכשיר במים, בנוזל אחר או בחומר ניקוי )דליק(, כדי 	 

למנוע סכנת התחשמלות ו/או סכנת שריפה. 
המים במיכל המים אינם מתאימים לשתייה. אין לשתות את המים האלו, 	 

להשתמש בהם להאכלת חיות או להשקיית צמחים. בעת ריקון מיכל 
המים, יש לשפוך אותם לכיור.

אזהרה
חשוב לשים לב שרמות לחות גבוהות עלולות לגרום להתפתחות של 	 

אורגניזמים ביולוגיים בסביבה.
אין לאפשר לאזור שסביב מכשיר האדים לקבל לחות או להירטב. 	 

במקרה שנוצרת לחות, יש להנמיך את עוצמת הפלט של מכשיר האדים. 
אם לא ניתן להנמיך את עוצמת הפלט של מכשיר האדים, יש להשתמש 
בו לסירוגין. אין לאפשר לחומרים סופגים, כגון שטיחים, וילונות, אריגים 

או מפות שולחן, לקבל לחות.
לעולם אין להשאיר מים במיכל כאשר המכשיר אינו בשימוש.	 
יש לרוקן ולנקות את מכשיר האדים לפני האחסון. יש לנקות את מכשיר 	 

האדים לפני השימוש הבא.
לפני חיבור המכשיר, יש לוודא שהמתח המצוין על המכשיר מתאים 	 

למתח החשמל המקומי. 
כדי למנוע סכנה מכבל חשמל פגום, יש לוודא שיוחלף בידי פיליפס, 	 

מרכז שירות מורשה של פיליפס או נותני שירות מורשים אחרים.
אין להשתמש במכשיר אם השקע, כבל החשמל או המכשיר עצמו 	 

פגומים.
ילדים בני 8 ומעלה ומבוגרים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות 	 

מוגבלות, או מבוגרים חסרי ניסיון וידע, יכולים להשתמש במכשיר זה 
רק אם השימוש נעשה תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן 
השימוש הבטוח בו והם מבינים את הסיכונים הכרוכים. אסור לילדים 
לשחק עם המכשיר. ילדים לא יבצעו פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש, 

ללא השגחה.
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