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1	 Муҳим

Бехатарӣ
Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ ин дастурамали истифодабарандаро 
бодиққат хонед ва барои истинод дар оянда захира кунед.
Хатар
• Ба атрофи дастгоҳ маводи тез оташгиранда ба монанди 

инсектисиддҳо ё хушбуйкунандаҳо напошед. 
• Барои пешгирии зарбаи барқ ва/ё хатари сӯхтор дастгоҳро 

бо об, дигар моеъ ё маводи шустушӯйи (оташгиранда) тоза 
накунед. 

• Об дар зарфи об барои нӯшидан мувофиқ нест. Ин обро 
нанӯшед ва онро барои ҳайвонот ё об додани растаниҳо 
истифода набаред. Вақте ки шумо зарфи обро холӣ 
мекунед, обро ба қубур резед.

Огоҳӣ
• Огоҳ бошед, ки сатҳи баланди намӣ метавонад ба афзоиши 

организмҳои биологӣ дар муҳити атроф мусоидат намояд.
• Нагузоред, ки гирду атрофи намкунанда намнок ё тар 

шавад. Агар намӣ ба амал ояд, қувваи намкунандаро кам 
кунед. Агар ҳаҷми баромади намноккуниро кам кардан 
ғайриимкон бошад, намноккунандаро бо таннафус 
истифода баред. Нагузоред, ки маводҳои ҷаббида ба 
монанди қолин, пардаи тиреза, парда ё дастархон намнок 
шаванд.

• Ҳангоми истифода нашудани дастгоҳ ҳеҷ гоҳ обро дар 
обанбор нагузоред.

• Пеш аз нигоҳдорӣ намноккунандаро холӣ ва тоза кунед. 
Пеш аз истифодаи навбатӣ намноккунакро тоза кунед.

• Пеш аз васл кардани дастгоҳ, санҷед, ки оё шиддати дар 
дастгоҳ нишондодашуда ба шиддати барқии маҳаллӣ 
мувофиқ аст ё не. 

• Агар сими барқӣ хароб шуда бошад, шумо бояд онро 
бо Philips, маркази хидматрасонии аз ҷониби Philips 
ваколатдоршуда ё шахсони ба ин монанди тахассусӣ иваз 
намоед, то хатар пешгирӣ карда шавад.
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• Агар васлак, сими барқӣ ё худи дастгоҳ осеб дида бошад, 
дастгоҳро истифода набаред.

• Ин дастгоҳ метавонад аз ҷониби кӯдакони аз 8 сола боло 
ва шахсони дорои қобилияти ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё ақлӣ ё 
таҷрибаи кофӣ ва дониш надошта истифода бурда шавад, 
агар ба онҳо назорат ё дастур оид ба истифодаи бехатарии 
дастгоҳ дода шуда бошад ва онҳо хатарҳои марбутро 
фаҳманд. Кӯдакон набояд бо асбоб бозӣ кунанд. Тозакунӣ 
ва нигоҳубини истифодабарандагон набояд аз ҷониби 
кӯдакон бидуни назорат анҷом дода шавад.

• Барои пешгирии осеби ҷисмонӣ ё корношоямии дастгоҳ 
ангуштон ё ашёи худро ба баромадгоҳ ё даромадгоҳи ҳаво 
нагузоред. 

• Боварӣ ҳосил кунед, ки ашёи бегона тавассути васлаки ҳаво 
ба дастгоҳ наафтад. 

Огоҳӣ
• Дастгоҳ танҳо барои истифода дар хона дар шароити 

муқаррарии кор пешбинӣ шудааст. 
• Дастгоҳро ҳамеша дар сатҳи хушк, устувор, ҳамвор ва 

уфуқӣ ҷойгир кунед ва истифода баред. 
• Даромадгоҳ ва баромадгоҳи ҳаворо маҳкам накунед. 
• Ба болои дастгоҳ ягон чиз нагузоред ва дар болои он 

нашинед ё рост наистед. 
• Танҳо филтри аслии Philips, ки махсус барои ин дастгоҳ 

пешбинӣ шудаанд, истифода баред. Филтри дигарро 
истифода набаред. 

• Обро аз баромадгоҳи ҳавоии болои дастгоҳ пур накунед. 
• Зарфи обро танҳо бо оби хунуки лӯла пур кунед. Оби 

зеризаминӣ ё оби гармро истифода набаред. 
• Ба зарфи об ғайр аз об ягон чизи дигар нагузоред. Ба об 

маводи хушбӯйкунанда ё кимиёвӣ илова накунед. Танҳо 
обро истифода баред (лӯла, тозашуда, минералӣ, ҳама гуна 
оби нӯшокӣ). 

• Аз зарба задани дастгоҳ (алалхусус вуруди ҳаво ва 
баромад) бо ашёи сахт худдорӣ кунед. 

• Дастгоҳро дар назди асбобҳои газ, дастгоҳҳои гармидиҳӣ ё 
оташдонҳо истифода набаред. 
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• Дастгоҳро бевосита дар зери кондитсионер ҷой надиҳед, то 
конденсат ба болои дастгоҳ рехта нашавад. 

• Ин асбобро истифода набаред, агар шумо дар дохили хона 
ё дар ҷойҳои боқимондаҳои равғанӣ, бухуркунандаи сӯзон 
ё буғҳои кимиёвӣ репеллентҳои намуди дудро истифода 
карда бошед. 

• Дастгоҳро дар муҳити намнок ё дар муҳити дорои намии 
баланд ё ҳарорати баланд дар муҳити атроф, ба монанди 
ҳаммом, ҳоҷатхона ё ошхона ё дар ҳуҷрае, ки тағирёбии 
шадиди ҳарорат аст, истифода набаред. 

• Ҳангоме ки шумо мехоҳед ҷойи дастгоҳро иваз кунед, онро 
тоза кунед, филтрро иваз кунед ё дигар корро анҷом диҳед, 
ҳамеша дастгоҳро аз барқ ҷудо кунед.

• Филтрро дар мошини ҷомашӯӣ ё зарфшӯӣ нашӯед, вагарна 
филтр деформатсия мешавад. 

• Ҳангоме ки дастгоҳ муддати тӯлонӣ истифода намешавад, 
дар филтрҳо бактерияҳо ва пӯпанак афзоиш меёбанд. 
Зарфи обро тоза кунед ва филтри намноккуниро хушк 
кунед. Пеш аз дубора истифода бурдани дастгоҳ филтрро 
тафтиш кунед. Агар филтр бо нуқтаҳои сиёҳ хеле ифлос 
бошад, онро иваз кунед.

Майдонҳои	электромагнитӣ	(EMF)
Ин дастгоҳи Philips ба ҳама стандартҳо ва қоидаҳои амалкунанда оид ба 
таъсири майдонҳои электромагнитӣ мувофиқат мекунад.

Коркарди	дубора
Ин рамз маънои онро дорад, ки ин маҳсулот набояд бо партовҳои 
муқаррарии хонагӣ партофта шавад (2012/19/EU).
Қоидаҳои кишвари худро барои ҷамъоварии алоҳидаи маҳсулоти барқӣ ва 
электронӣ риоя кунед. Истифодаи дурусти он барои пешгирии оқибатҳои 
манфӣ барои муҳити зист ва саломатии инсон мусоидат мекунад.
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2	 Намнокунандаи	шумо
Шуморо бо харидатон табрик намуда ба Philips хуш омадед мегӯем!
Барои пурра истифода бурдан аз дастгирии пешниҳоди Philips, маҳсулоти 
худро дар www.philips.com/welcome сабти ном кунед.
Намноккунандаи Philips барои саломатии оилаатон ба хонаи шумо ҳавои 
тоза ва намнок меорад. 
Он ба шумо системаи пешрафтаи бухоршавиро бо технологияи NanoCloud 
пешниҳод мекунад, ки бо истифода аз филтри махсуси намӣ, ки молекулаҳои 
H₂O-ро ба ҳавои хушк илова мекунад ва ҳавои нами солимро бидуни 
пайдоиши тумани об тавлид мекунад. Филтри намноккунии он бактерияҳо, 
калтсий ва дигар зарраҳои обро нигоҳ медорад. Он танҳо ҳавои тозаи 
намнокшударо дар хонаи шумо мерасонад. Дар мавсими зимистон ё аз 
кондитсионер дигар ҳаво хушк намешавад.
Пеш аз насб кардан ва истифода бурдани намноккунанда ин дастурамали 
истифодабарандароро бодиққат хонед. Онро барои истинод дар оянда 
захира кунед.
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Шарҳи	маҳсулот	

Филтри 
намноккунанда

FY1190

Воҳиди болоӣ

Дорандаи филтр

Зарфи об

Ҳолати нарм

Тугмаи хомӯш

Ҳолати турбо
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3	 Сар	Кардан

Омодагӣ	барои	намноккунӣ
Шарҳ: 
• Барои ба даст овардани натиҷаи оптималии намӣ, пеш аз истифода 

филтрро дар об 30 дақиқа тар кунед.

54 61 2 3

1 Аз ҳар ду тарафи воҳиди болоӣ нигоҳ доред ва онро боло бардоред.
2 Маводи бастабандии филтри нави намноккуниро хориҷ кунед.
3 Филтри нави намноккуниро дар атрофи нигоҳдорандаи филтр ҷамъ 

кунед.
4 Филтри намноккунанда ва дорандаи филтрро дубора ба зарфи об 

гузоред.
5 Зарфи обро бо оби хунуки водопроводӣ пур кунед, то об ба ҳадди ниҳоии 

сатҳи об расад.
6 Воҳиди болоиро дубора ба зарфи об ҷойгир кунед.

4	 Истифодаи	намноккунанда

Фурӯзон	ва	хомӯш	кардани	намноккунанда
1 Сими намноккунандаро ба васлаки барқ гузоред.
2 Тугмаи  ё  -ро пахш намоед, то намноккунандаро фурӯзон ё хомӯш 

кунед�
• : Ҳолати нарм
• : Ҳолати турбо

3 Барои хомӯш кардани намноккунанда тугмаи барқ 
 -ро пахш кунед.
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Шарҳ: 
• Агар сатхи об дар зарф хеле паст шавад, намноккунанда нам кардани 

ҳаворо қатъ мекунад. Нишондиҳандаи рӯшноӣ  фурӯзон аст.
• Намноккунанда тумани ноаёни хеле тунукро мебарорад, аз ин рӯ 

муқаррарӣ аст, ки шумо туманро дида наметавонед.

Сатҳи	об
Вақте ки дар зарфи об оби кофӣ набошад, нишондиҳандаи  фурӯзон 
аст, намноккунанда кор намекунад, Вақте ки шумо обро ба зарфи об пур 
мекунед, намноккунанда дубора корро сар мекунад.
Шарҳ: 
• Дар зарфи об мондани об муқаррарӣ аст.

Аз	нав	пур	кардани	об
Шарҳ: 
• Ҳангоми пур кардани об, аз ҳадди ниҳоии об нагузаред, вагарна об 

метавонад аз сурохиҳои воридшавии ҳаво берун шавад.
• Ҳангоми ҳаракат кардан зарфи обро наҷунбонед, вагарна об метавонад аз 

сӯрохиҳои воидшавии ҳаво ҷорӣ шавад.
• Обро ба воситаи баромадгоҳи ҳавоии болои намноккунанда пур накунед.
1 Намноккунандаро хомӯш кунед ва аз шабака ҷудо кунед. 

2 3 4

2 Воҳиди болоиро бо доштани он аз ҳар ду ҷониб хориҷ кунед.
3 Зарфи обро бо оби хунуки водопроводӣ пур кунед, то об ба ҳадди ниҳоии 

сатҳи об расад.
4 Воҳиди болоиро дубора ба зарфи об ҷойгир кунед.
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5	 Тозакунӣ	ва	нигоҳдорӣ
Шарҳ:
• Пеш аз тоза кардан намноккунандаро ҳамеша аз барқ ҷудо кунед.
• Аз рехтани об ба воситаи даромадгоҳҳо ва баромадҳои ҳаво худдорӣ 

намоед.
• Ҳеҷ гоҳ барои тоза кардани ягон ҷузъи намноккунанда аз маҳлулҳои 

абразивӣ, зангзананда ё тез оташгиранда ба монанди шустагар ё спирт 
истифода набаред.

Тоза	кардани	корпуси	намноккунанда
Барои пешгирӣ кардани ҷамъшавии чанг дохил ва беруни намноккунандаро 
мунтазам тоза кунед.
1 Хокро бо матои мулоими хушк аз корпуси намноккунанда тоза кунед.
2 Сурохиҳои воридшавӣ ва баромади ҳаворо бо матои хушки мулоим тоза 

кунед.

Тоза	кардани	зарфи	об
Ҳар ҳафта зарфи обро тоза кунед, то гигиеанаро нигоҳ доред.
1 Филтри намноккунанда ва дорандаи филтрро хориҷ кунед.
2 Дар зарфи об каме моеъи мулоимро бо об омехта кунед.
3 Даруни зарфи обро бо матои мулоими пок тоза кунед.
4 Зарфи обро ба дастшӯяк холӣ кунед.
5 Филтри намноккунанда ва дорандаи филтрро дубора ба зарфи об 

гузоред.
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Тоза	кардани	филтри	намноккунанда
Тавсия дода мешавад, ки филтри намноккуниро ҳар ҳафта тоза кунед, то 
гигиенаро нигоҳ доред.

1 2

1h

3

1 Филтри намноккунанда ва пуштибони филтрро аз зарфи об берун кунед.
2 Филтри намноккунанда аз дорандаи филтр хориҷ кунед.
3 Филтри намноккуниро дар маҳлули тозакунанда (масалан, маҳлули 

кислотаи лимуи омехта) ба муддати як соат тар кунед�
Шарҳ:
• Лутфан тозакунандаи миёна ё кислота истифода баред (24г кислотаи лимуи 

бо 4Л об).

4 6 7 8

4 Филтри намноккунандаро дар зери оби равони оҳиста шӯед. Ҳангоми 
тозакунӣ филтрро фишурда накунед ва намолед.

5 Бигузоред оби зиёдатӣ аз филтри намнокунада биравад.
6 Филтри намноккуниро дар атрофи дорандаи филтр ҷамъ кунед.
7 Филтри намноккунанда ва дорандаи филтрро дубора ба зарфи об 

гузоред.
8 Воҳиди болоиро дубора ба зарфи об ҷойгир кунед.
Шарҳ:
• Филтрро фишурда накунед ва намолед. Ин метавонад ба филтр осеб 

расонад ва ба кори намноккунӣ таъсир расонад. 
• Филтрро дар зери нури бевоситаи офтоб хушк накунед, ба шарте ки он 

дубора ба дорандаи филтр васл нашавад.
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6	 Иваз	кардани	Филтри	намноккунада
Шарҳ:
• Танҳо филтри аслии намнокии Philips FY1190-ро истифода баред.
• Пеш аз иваз кардани филтри намноккунанда ҳамеша намноккунандаро аз 

барқ ҷудо кунед.
• Маҳсулоти худро дар www.philips.com сабти ном кунед, то маълумоти 

иловагӣ дар бораи тарзи иваз кардани филтри худро пайдо кунед.
• Филтрро дар зери нури бевоситаи офтоб хушк накунед, ба шарте ки он 

дубора ба дорандаи филтр васл нашавад.
Филтри намноккунандаро ҳар 6 моҳ барои фаъолият беҳтарин иваз кунед. 
Агар филтр дар ҳолати хуб бошад, шумо метавонед онро барои муддати 
дарозтар истифода баред. Боварӣ ҳосил кунед, ки филтри намноккунанадаро 
на камтар аз як маротиба дар як сол иваз кунед.

54 61 2 3

1 Филтри намноккунанда ва пуштибони филтрро аз зарфи об берун кунед.
2 Филтри намноккунанда аз дорандаи филтр хориҷ кунед. Филтри 

истифодашударо партоед.
3 Ҳамаи маводи бастабандиро аз филтри навро хориҷ кунед.
4 Филтри нави намноккуниро дар атрофи нигоҳдорандаи филтр ҷамъ 

кунед.
5 Филтри ва дорандаи филтрро дубора ба зарфи об гузоред.
6 Воҳиди болоиро дубора ба зарфи об ҷойгир кунед.

7	 Ҳалли	мушкилиҳо
Ин боб мушкилоти маъмултаринеро, ки шумо бо дастгоҳ дучор меоед, 
ҷамъбаст мекунад. Агар шумо наметавонед масъаларо бо маълумоти дар 
поён ҳал карда тавонед, бо Маркази хизматрасонии маишӣ дар кишвари худ 
тамос гиред.
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Мушкилот Ҳалли имконпазир

Намноккунанда кор 
намекунад.

• Боварӣ ҳосил намоед, ки намноккунанда ба қувваи 
барқ пайваст аст.

• Боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи об аз об пур шудааст 
ва воҳиди болоӣ ба зарфи об дуруст гузошта 
шудааст.

Намкунии ҳаво 
вуҷуд надорад.

• Боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи об аз об пур шудааст 
ва воҳиди болоӣ ба зарфи об дуруст гузошта 
шудааст.

Зарфи об мерезад. • Боварӣ ҳосил кунед, ки намноккунанда бо об аз ҳад 
зиёд пур нашудааст.

• Боварӣ ҳосил кунед, ки намноккунанда ҳар дафъа 
пас аз тоза кардани он ё пас аз хориҷ кардани 
воҳиди болоӣ ва/ё зарфи об барои пур кардан хуб 
васл шудааст/пайваст карда шудааст.

• Боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи об хуб васл 
шудааст. Агар мушкилот ҳал нашавад, бо Маркази 
Хизматрасонии Истеъмолкунандагон дар кишвари 
худ тамос гиред.

Ман намебинам, 
ки сатҳи намӣ 
тавассути гигрометр 
тағир меёбад.

• Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо филтри намноккуниро 
дар атрофи дорандаи филтр ҷамъ кардаед. 

• Филтри намноккунанда ифлос аст. Филтри 
намноккунандаро бишӯед ва/ё карахшро тоза 
кунед (ниг. ба боби "Тоза кардани филтри 
намноккунанда").

• Ҳуҷраи шумо метавонад вентилятсияи аз ҳад зиёд 
дошта бошад. Лутфан дару тирезаҳоро пӯшед.

• Андозаи ҳуҷраи шумо хеле калон аст.

Дар филтри 
намнокӣ баъзе 
боқимондаҳои 
сафед мавҷуданд.

• Қабатҳои сафед карахш номида мешаванд ва онҳо 
аз минералҳои об иборатанд. Карахш дар филтр 
ба намноккуниӣ таъсир мерасонад, аммо он ба 
саломатии шумо зарар намерасонад. Лутфан, 
дастури корбарро оиди дастурҳои тозакунӣ риоя 
кунед.

Филтр пас аз чанд 
вақт ранги дигар 
мегирад.

• Боқимондаҳо як таъсири табиии маводи филтр 
аст ва он ба фаъолияти намноккунанда таъсир 
намерасонад. Филтри намноккунандаро зуд-зуд 
тоза кунед, то карахшро тоза кунед ва филтри 
намноккуниро ҳар 6 моҳ иваз кунед.
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Мушкилот Ҳалли имконпазир

Аз намноккунанда 
буи нохуш 
мебарояд.

• Боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи об бо об пур карда 
шудааст. 

• Филтри намноккунандаро тоза кунед (ниг. ба боби 
"Тоза кардани филтри намноккунанда").

Ҳеҷ ҳаво аз 
сӯрохии ҳаво берун 
намеояд.

• Шабакаи намноккунандаро ба васлаки барқ гузоред 
ва намноккунанадаро ба кор андозед.

Ман тумани 
намоёнеро 
намебинам, ки аз 
намноккунанда 
мебарояд. Оё он 
кор мекунад?

• Вақте ки туман хеле майда аст, он ноаён аст. Ин 
намноккунанда дорои технологияи намноккунии 
NanoCloud мебошад, ки ҳавои солими тарро 
аз минтақаи баромад бидуни пайдоиши туман 
об мебарорад. Аз ин рӯ, шумо туманро дида 
наметавонед.

Агар 
намноккунанда 
муддати тӯлонӣ 
истифода нашавад, 
Чӣ тавр онро нигоҳ 
доштан ва аз нав 
истифода бурдан 
мумкин аст?

• Ҳангоме ки намноккунанда муддати тӯлонӣ 
истифода намешавад, дар филтрҳо бактерияҳо 
ва пӯпанак афзоиш меёбанд. лутфан қадамҳои 
зеринро барои нигоҳдорӣ ва истифодаи дубора 
иҷро кунед.

• Зарфи обро хуб тоза кунед ва филтри намноккуниро 
пеш аз нигоҳдорӣ хушк кунед.

• Пеш аз дубора истифода бурдани намноккунанда 
филтрҳоро тафтиш кунед. Агар филтр бо доғҳои 
сиёҳ хеле ифлос бошад, онро иваз кунед (Лутфан 
ба боби "Иваз кардани филтри намноккунада" дар 
дастури корбар муроҷиат кунед) 
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8	 Кафолат	ва	хидмат
Агар ба шумо маълумот лозим бошад ё агар мушкилот дошта бошед, лутфан 
ба вебсайти Philips дароед www.philips.com ё бо Маркази Хидматрасонии 
Истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ тамос гиред (шумо метавонед 
рақами телефони онро дар варақаи кафолати ҷаҳонӣ пайдо кунед). Агар дар 
кишвари шумо Маркази Хидматрасонии Муштариён набошад, ба дилери 
маҳаллии Philips равед.

Фармоиши	қисмҳо	ё	лавозимот
Агар шумо бояд қисмеро иваз кунед ё қисми иловагӣ харидан хоҳед, ба 
дилери Philips равед ё аз www.philips.com/support боздид кунед
Агар шумо дар гирифтани қисмҳо мушкилот дошта бошед, лутфан бо 
Маркази хизматрасонии истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ 
тамос гиред (шумо метавонед рақами телефони онро дар варақаи кафолати 
ҷаҳонӣ пайдо кунед).
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