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1	 Σημαντικό

Ασφάλεια
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά�
Κίνδυνος
• Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά όπως εντομοκτόνα ή άρωμα 

γύρω από τη συσκευή� 
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό 

ή (εύφλεκτο) απορρυπαντικό, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς� 

• Το νερό στο δοχείο νερού δεν είναι κατάλληλο για πόση� Μην 
πίνετε αυτό το νερό και μην το χρησιμοποιείτε για να ταΐσετε 
ζώα ή να ποτίσετε φυτά� Όταν αδειάζετε το δοχείο νερού, ρίξτε 
το νερό προς τα κάτω στο σιφόνι�

Προειδοποίηση
• Έχετε υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα υγρασίας ενδέχεται να 

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βιολογικών οργανισμών στο 
περιβάλλον�

• Μην αφήνετε την περιοχή γύρω από τον υγραντήρα να βραχεί 
ή να υγρανθεί� Αν εμφανιστεί υγρασία, χαμηλώστε την ισχύ 
εξόδου του υγραντήρα� Αν δεν μπορείτε να χαμηλώσετε την 
ισχύ εξόδου του υγραντήρα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή με 
διακοπές� Μην αφήνετε απορροφητικά υλικά, όπως χαλιά, 
κουρτίνες, ριχτάρια ή τραπεζομάντιλα, να βραχούν�

• Μην αφήνετε ποτέ νερό στο δοχείο όταν η συσκευή δεν 
χρησιμοποιείται�

• Αδειάστε και καθαρίστε τον υγραντήρα πριν τον 
αποθηκεύσετε� Καθαρίστε τον υγραντήρα πριν την επόμενη 
χρήση�

• Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί 
στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή� 

• Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από τη Philips, από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο 
από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς 
αποφυγή κινδύνου�
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• Αν το φις, το καλώδιο τροφοδοσίας ή η ίδια η συσκευή έχουν 
υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή�

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 
8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, 
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς 
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν 
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την 
ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους� 
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή� Τα παιδιά δεν 
πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς 
επιτήρηση�

• Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα μέσα 
στην έξοδο ή στην είσοδο του αέρα, για να αποφύγετε 
τραυματισμούς ή τη δυσλειτουργία της συσκευής� 

• Φροντίστε να μην πέσουν ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή 
από την έξοδο αέρα� 

Προσοχή
• Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση κάτω 

από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας� 
• Να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε 

στεγνή, σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια� 
• Μην φράζετε την είσοδο και την έξοδο αέρα� 
• Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στη συσκευή και μην κάθεστε ή 

στέκεστε πάνω στη συσκευή� 
• Να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια φίλτρα της Philips που 

προορίζονται ειδικά για τη συγκεκριμένη συσκευή� Μην 
χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο φίλτρο� 

• Μην γεμίζετε νερό από τις εξόδους αέρα στο επάνω μέρος της 
συσκευής� 

• Να γεμίζετε το δοχείο μόνο με νερό βρύσης� Μην 
χρησιμοποιείτε νερό από πηγάδι ή ζεστό νερό� 

• Μην τοποθετείτε άλλες ουσίες εκτός από νερό στο δοχείο 
νερού� Μην προσθέτετε αρώματα ή χημικές ουσίες στο 
νερό� Να χρησιμοποιείτε μόνο νερό (βρύσης, μεταλλικό – 
οποιουδήποτε είδους πόσιμο νερό)� 

• Αποφύγετε χτυπήματα στη συσκευή (ειδικά στην είσοδο και 
έξοδο αέρα) με σκληρά αντικείμενα� 
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• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές γκαζιού/
αερίου, συσκευές θέρμανσης ή τζάκια� 

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από το 
κλιματιστικό, ώστε να μην στάξει υγρασία πάνω στη συσκευή� 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν έχετε χρησιμοποιήσει 
εντομοαπωθητικά εσωτερικού χώρου που παράγουν καπνό ή 
σε μέρη όπου υπάρχουν υπολείμματα λαδιού, λιβάνι που καίει 
ή αναθυμιάσεις από χημικά� 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον ή σε 
χώρους με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, όπως το 
μπάνιο, η τουαλέτα ή η κουζίνα, ή σε δωμάτια με σημαντικές 
μεταβολές θερμοκρασίας� 

• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν 
θέλετε να μετακινήσετε και να καθαρίσετε τη συσκευή, να 
τη γεμίσετε με νερό, να αντικαταστήσετε το φίλτρο ή να 
πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης�

• Μην πλένετε το φίλτρο σε πλυντήριο ρούχων ή πιάτων, 
διαφορετικά το φίλτρο θα παραμορφωθεί� 

• Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ενδέχεται να αναπτυχθούν βακτήρια και μούχλα 
στο φίλτρο� Καθαρίστε το δοχείο νερού και στεγνώστε το 
φίλτρο αφύγρανσης� Ελέγξτε το φίλτρο πριν αρχίσετε να 
χρησιμοποιείτε ξανά τη συσκευή� Αν το φίλτρο είναι πολύ 
βρόμικο και έχει σκούρες κηλίδες, αντικαταστήστε το�

Ηλεκτρομαγνητικά	πεδία	(EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα 
και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία�

Ανακύκλωση
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να 
απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας 
(2012/19/ΕΕ)�
Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων� Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην 
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία�
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2	 Ο	υγραντήρας	σας
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, 
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www�philips�com/welcome�
Ο υγραντήρας της Philips δημιουργεί φρέσκο, υγροποιημένο αέρα στο σπίτι σας, 
συνεισφέροντας στην υγεία της οικογένειάς σας� 
Σας προσφέρει προηγμένο σύστημα εξάτμισης με τεχνολογία NanoCloud, 
χρησιμοποιώντας ένα ειδικό φίλτρο ύγρανσης που προσθέτει μόρια H₂O στον 
ξηρό αέρα, και παράγει υγιεινό, υγρό αέρα, χωρίς να σχηματίζει νέφος νερού� 
Το φίλτρο ύγρανσης συγκρατεί τα βακτήρια, το ασβέστιο και άλλα σωματίδια 
του νερού� Προσφέρει στο σπίτι σας μόνο καθαρό, υγροποιημένο αέρα� Τέρμα ο 
ξηρός αέρας λόγω του χειμώνα ή του κλιματισμού�
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν εγκαταστήσετε και 
χρησιμοποιήσετε τον υγραντήρα� Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά�
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Επισκόπηση	προϊόντος	

Φίλτρο ύγρανσης
(FY1190)

Επάνω μονάδα

Υποστήριξη φίλτρου

Δοχείο νερού

Ήπια λειτουργία

Κουμπί  
απενεργοποίησης
Λειτουργία 
Turbo
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3	 Ξεκινώντας

Προετοιμασία	για	ύγρανση
Σημείωση: 
• Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα ύγρανσης, μουλιάστε το φίλτρο σε 

νερό για 30 λεπτά πριν από τη χρήση�

54 61 2 3

1 Κρατήστε το και από τις δύο πλευρές της επάνω μονάδας και ανασηκώστε το�
2 Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από το καινούργιο φίλτρο ύγρανσης�
3 Τοποθετήστε το καινούργιο φίλτρο ύγρανσης γύρω από τη βάση του φίλτρου�
4 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο ύγρανσης και τη βάση φίλτρου στο δοχείο νερού�
5 Γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό βρύσης, μέχρι το νερό να φτάσει στην 

ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού�
6 Τοποθετήστε ξανά την επάνω μονάδα στο δοχείο νερού�

4	 Χρήση	του	υγραντήρα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	του	υγραντήρα
1 Συνδέστε το βύσμα του υγραντήρα στην πρίζα�
2 Πατήστε  ή  για να ενεργοποιήσετε τον υγραντήρα�

• : Ήπια λειτουργία
• : Λειτουργία Turbo

3 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας  για να 
απενεργοποιήσετε τον υγραντήρα�

Σημείωση: 
• Αν η στάθμη του νερού στο δοχείο είναι πολύ χαμηλή, ο 

υγραντήρας σταματάει την υγροποίηση� Ανάβει η φωτεινή ένδειξη �
• Ο υγραντήρας απελευθερώνει μικροσκοπικά σταγονίδια υγρασίας τα οποία 

είναι αόρατα και, επομένως, είναι φυσιολογικό να μην τα βλέπετε�
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Στάθμη	νερού
Όταν δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού, ανάβει η ένδειξη  και ο 
υγραντήρας σταματά να λειτουργεί� Ο υγραντήρας θα συνεχίσει τη λειτουργία του 
όταν ξαναγεμίσετε με νερό το δοχείο νερού�
Σημείωση: 
• Η ύπαρξη μικρής ποσότητας νερού στο δοχείο είναι φυσιολογική�

Γέμισμα	νερού
Σημείωση: 
• Όταν γεμίζετε με νερό, μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη νερού, γιατί μπορεί 

να προκληθεί διαρροή νερού από τις εισόδους αέρα�
• Μην ανακινείτε το δοχείο νερού όταν το μετακινείτε, γιατί μπορεί να προκληθεί 

διαρροή νερού από τις εισόδους αέρα�
• Μην γεμίζετε νερό μέσω των εξόδων αέρα στο επάνω μέρος του υγραντήρα�
1 Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα και αποσυνδέστε τον από την πρίζα� 

2 3 4

2 Αφαιρέστε την επάνω μονάδα κρατώντας την και από τις δύο πλευρές�
3 Γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό βρύσης, μέχρι το νερό να φτάσει στην 

ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού�
4 Τοποθετήστε ξανά την επάνω μονάδα στο δοχείο νερού�
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5	 Καθαρισμός	και	συντήρηση
Σημείωση:
• Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τον υγραντήρα από την πρίζα προτού 

τον καθαρίσετε�
• Αποφεύγετε να ρίχνετε νερό μέσα από τις εισόδους και τις εξόδους αέρα�
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, δραστικά ή εύφλεκτα καθαριστικά, 

όπως λευκαντικό ή οινόπνευμα, για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα του 
υγραντήρα�

Καθαρισμός	του	σώματος	του	υγραντήρα
Φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του 
υγραντήρα, ώστε να εμποδίζεται η συγκέντρωση σκόνης�
1 Απομακρύνετε τη σκόνη από το σώμα του υγραντήρα με ένα στεγνό, μαλακό 

πανί�
2 Καθαρίστε την είσοδο και την έξοδο αέρα με ένα στεγνό μαλακό πανί�

Καθαρισμός	του	δοχείου	νερού
Για καλή υγιεινή, να καθαρίζετε το δοχείο νερού κάθε εβδομάδα�
1 Αφαιρέστε το φίλτρο ύγρανσης και τη βάση φίλτρου�
2 Προσθέστε λίγο ήπιο, υγρό απορρυπαντικό αναμεμειγμένο με νερό στο 

δοχείο νερού�
3 Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου νερού με ένα μαλακό, καθαρό πανί�
4 Αδειάστε το δοχείο νερού σε ένα νεροχύτη�
5 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο ύγρανσης και τη βάση φίλτρου στο δοχείο νερού�

Καθαρισμός	του	φίλτρου	ύγρανσης
Για καλή υγιεινή, να καθαρίζετε το φίλτρο ύγρανσης κάθε εβδομάδα�

1 2

1h

3
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1 Αφαιρέστε το φίλτρο ύγρανσης και τη βάση φίλτρου από το δοχείο νερού�
2 Αφαιρέστε το φίλτρο ύγρανσης από τη βάση φίλτρου�
3 Μουλιάστε το φίλτρο ύγρανσης σε καθαριστικό (π�χ� αραιωμένο διάλυμα 

κιτρικού οξέος) για μία ώρα�
Σημείωση:
• Χρησιμοποιήστε καθαριστικό μέτριας ή αυξημένης οξύτητας (24g κιτρικό οξύ 

με 4L νερό)�

4 6 7 8

4 Ξεπλύνετε το φίλτρο ύγρανσης με τρεχούμενο νερό βρύσης με ήπια πίεση� 
Μην πιέζετε και μην στύβετε το φίλτρο όταν το καθαρίζετε�

5 Αφήστε το περιττό νερό να στάξει από το φίλτρο ύγρανσης�
6 Τοποθετήστε το φίλτρο ύγρανσης γύρω από τη βάση φίλτρου�
7 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο ύγρανσης και τη βάση φίλτρου στο δοχείο νερού�
8 Τοποθετήστε ξανά την επάνω μονάδα στο δοχείο νερού�
Σημείωση:
• Μην πιέζετε και μην στύβετε το φίλτρο� Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά 

στο φίλτρο και να επηρεάσει την απόδοση ύγρανσης� 
• Μην στεγνώνετε το φίλτρο κάτω από άμεσο ηλιακό φως, εκτός αν έχει 

τοποθετηθεί ξανά στη βάση φίλτρου�

6	 Αντικατάσταση	του	φίλτρου	ύγρανσης
Σημείωση:
• Να χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό φίλτρο ύγρανσης της Philips FY1190�
• Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τον υγραντήρα από την πρίζα πριν 

αντικαταστήσετε το φίλτρο ύγρανσης�
• Δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης του φίλτρου�
• Μην στεγνώνετε το φίλτρο κάτω από άμεσο ηλιακό φως, εκτός αν έχει 

τοποθετηθεί ξανά στη βάση φίλτρου�
Για βέλτιστη απόδοση, να αντικαθιστάτε το φίλτρο ύγρανσης κάθε 6 μήνες� 
Αν το φίλτρο είναι σε καλή κατάσταση, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα� Το φίλτρο ύγρανσης πρέπει να αντικαθίσταται 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο�
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54 61 2 3

1 Αφαιρέστε το φίλτρο ύγρανσης και τη βάση φίλτρου από το δοχείο νερού�
2 Αφαιρέστε το φίλτρο ύγρανσης από τη βάση φίλτρου. Πετάξτε το 

χρησιμοποιημένο φίλτρο�
3 Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από το καινούργιο φίλτρο ύγρανσης�
4 Τοποθετήστε το καινούργιο φίλτρο ύγρανσης γύρω από τη βάση του φίλτρου�
5 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο και τη βάση φίλτρου στο δοχείο νερού�
6 Τοποθετήστε ξανά την επάνω μονάδα στο δοχείο νερού�

7	 Αντιμετώπιση	προβλημάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί 
να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή� Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα 
με τις παρακάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης 
καταναλωτών στη χώρα σας�

Αιτία Πιθανή λύση

Ο υγραντήρας δεν 
λειτουργεί�

• Βεβαιωθείτε ότι ο υγραντήρας είναι συνδεδεμένος 
στο ρεύμα�

• Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με 
νερό και ότι η επάνω μονάδα έχει τοποθετηθεί 
σωστά στο δοχείο νερού�

Δεν γίνεται ύγρανση 
του αέρα�

• Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με 
νερό και ότι η επάνω μονάδα έχει τοποθετηθεί 
σωστά στο δοχείο νερού�
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Αιτία Πιθανή λύση

Παρατηρείται διαρροή 
από το δοχείο νερού�

• Βεβαιωθείτε ότι ο υγραντήρας δεν έχει γεμίσει 
υπερβολικά με νερό�

• Βεβαιωθείτε ότι ο υγραντήρας έχει συναρμολογηθεί/
συνδεθεί σωστά έπειτα από κάθε καθάρισμα ή αφού 
αφαιρέσετε την επάνω μονάδα ή/και το δοχείο 
νερού για γέμισμα�

• Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί 
σωστά� Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε 
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα 
σας�

Δεν βλέπω το επίπεδο 
υγρασίας να αλλάζει 
στο υγρόμετρο�

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το φίλτρο 
ύγρανσης γύρω από τη βάση φίλτρου� 

• Το φίλτρο ύγρανσης είναι βρόμικο� Ξεπλύνετε ή/
και αφαιρέστε τα άλατα από το φίλτρο ύγρανσης 
(ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός του φίλτρου 
ύγρανσης»)�

• Ενδέχεται ο χώρος να αερίζεται υπερβολικά� Κλείστε 
τις πόρτες και τα παράθυρα�

• Ο χώρος είναι πολύ μεγάλος σε μέγεθος�

Υπάρχουν μερικά λευκά 
υπολείμματα στο 
φίλτρο ύγρανσης�

• Τα λευκά υπολείμματα ονομάζονται άλατα και 
αποτελούνται από τα μεταλλικά στοιχεία του νερού� 
Τα άλατα στο φίλτρο ύγρανσης επηρεάζουν την 
απόδοση ύγρανσης, χωρίς ωστόσο να βλάπτουν την 
υγεία σας� Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού στο 
εγχειρίδιο χρήσης�

Το φίλτρο 
αποχρωματίζεται μετά 
από κάποιο χρονικό 
διάστημα�

• Τα υπολείμματα είναι φυσικό αποτέλεσμα του υλικού 
του φίλτρου και δεν επηρεάζουν την απόδοση 
ύγρανσης� Να καθαρίζετε συχνά το φίλτρο ύγρανσης 
για να αφαιρείτε τα άλατα και να αντικαθιστάτε το 
φίλτρο ύγρανσης κάθε 6 μήνες�

Ο υγραντήρας αναδίδει 
μια δυσάρεστη οσμή�

• Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με 
νερό� 

• Καθαρίστε το φίλτρο ύγρανσης (ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο «Καθαρισμός του φίλτρου ύγρανσης»)�

Δεν βγαίνει αέρας από 
την έξοδο αέρα�

• Συνδέστε το βύσμα του υγραντήρα στην πρίζα και 
ενεργοποιήστε τον υγραντήρα�
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Αιτία Πιθανή λύση

Δεν βλέπω ορατά 
σταγονίδια υγρασίας 
να βγαίνουν από τον 
υγραντήρα� Λειτουργεί;

• Όταν τα σταγονίδια είναι μικροσκοπικά, είναι 
αόρατα� Αυτός ο υγραντήρας διαθέτει τεχνολογία 
ύγρανσης NanoCloud, η οποία παράγει υγιεινό, υγρό 
αέρα από την έξοδο αέρα, χωρίς να σχηματίζεται 
νέφος νερού� Συνεπώς, δεν μπορείτε να δείτε τα 
σταγονίδια της υγρασίας�

Αν ο υγραντήρας 
δεν χρησιμοποιείται 
για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, πώς 
μπορώ να τον 
αποθηκεύσω και να τον 
επαναχρησιμοποιήσω;

• Όταν ο υγραντήρας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αναπτυχθούν 
βακτήρια και μούχλα στα φίλτρα� Ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα για αποθήκευση και 
επαναχρησιμοποίηση�

• Καθαρίστε διεξοδικά το δοχείο νερού και στεγνώστε 
το φίλτρο ύγρανσης πριν το αποθηκεύσετε�

• Ελέγξτε τα φίλτρα πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε 
ξανά τον υγραντήρα� Αν το φίλτρο είναι πολύ 
βρόμικο και έχει σκούρες κηλίδες, αντικαταστήστε 
το (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Αντικατάσταση του 
φίλτρου ύγρανσης» στο εγχειρίδιο χρήσης)� 

8	 Εγγύηση	και	επισκευές
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επισκεφθείτε 
τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή 
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα 
σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης)� Αν δεν 
υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον 
τοπικό αντιπρόσωπο της Philips�

Παραγγελία	ανταλλακτικών	ή	εξαρτημάτων
Αν πρέπει να αντικαταστήσετε ένα ανταλλακτικό ή αν θέλετε να αγοράσετε ένα 
επιπλέον ανταλλακτικό, μεταβείτε στον αντιπρόσωπο της Philips ή επισκεφτείτε 
τη διεύθυνση www�philips�com/support�
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την απόκτηση των ανταλλακτικών, 
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα 
σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο φυλλάδιο της διεθνούς 
εγγύησης)�
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