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1	 Маанилүү

Коопсуздук
Шайманды колдонгонго чейин колдонуучунун нускамасын кунт коюп окуп 
чыгыңыз жана кийинкиге сактап коюңуз.
Коркунуч
• Шаймандын тегерегине инсектициддер же атыр сыяктуу 

күйүп кетүүчү нерселерди сеппеңиз. 
• Электр соккусунун жана/же өрт коркунучунун алдын алуу 

үчүн, шайманды суу, башка суюктук же (күйүп кетүүчү) 
каражат менен тазалабаңыз. 

• Суу челегиндеги сууну ичүүгө болбойт. Ал сууну ичүүгө, 
малга берип же өсүмдүктөрдү сугарууга иштетпеңиз. 
Идишти бошотуу үчүн, сууну канализацияга төгүп таштаңыз.

Көңүл буруңуз
• Жогору деңгээлдеги нымдуулук чөйрөдө биологиялык 

организмдердин өсүшүнө өбөлгө түзөөрүн эчке алыңыз.
• Нымдагычтын айланасы суу же ным болуп кетишине жол 

бербеңиз. Эгер нымдуулук пайда болсо, нымдагычтын 
чыгуучу абасын өчүрүңүз. Эгер нымдагычтын чыгуучу 
абасын өчүрүү мүмкүн болбосо, нымдагычты маал-
маалы менен колдонуңуз. Килем, түл, парда же дасторкон 
сыяктуу суу сиңирүүчү материалдардын суу болушуна жол 
бербеңиз.

• Шайман колдонулбай турганда резервуарга эч качан суу 
калтырбаңыз.

• Сактоодон мурда нымдагычты бошотуп, тазалаңыз. 
Кийинки жолу колдонуудан мурда нымдагычты тазалап 
алыңыз.

• Шайманды туташтыруудан мурда шайманда көрсөтүлгөн 
чыңалуу жергиликтүү тармактын чыңалуусуна дал келерин 
текшериңиз. 

• Эгерде электр кабели бузулган болсо, кооптуу абалга жол 
бербөө үчүн, аны Philips компаниясынын, Philips тарабынан 
уруксат берилген тейлөө борборунун адистерине же 
тиешелүү квалификациясы бар адистерге оңдотуу керек.



2 KY

• Эгерде адаптер, кубаттоо кабели же шайман өзү бузук 
болсо, шайманды колдонбоңуз.

• Бул шайманды анын коркунучтары тууралуу түшүнгөн, 
аны коопсуз пайдалануу боюнча көрсөтмөлөр менен 
таанышкан 8 жаш жана андан жогорку курактагы балдар 
жана физикалык жактан, сезүү жөндөмү же акыл-эси 
чектелген адамдар же тажрыйбасыз адамдар өз алдынча 
же чоңдордун көзөмөлү астында колдоно алышат. Балдар 
шайман менен ойнобошу керек. Жаш балдарга чоңдордун 
көзөмөлүсүз шайманды тазалоого же техникалык тейлөө 
иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат.

• Физикалык жаракат алып калбоо же шайман бузулуп 
калбашы үчүн, аба кирүүчү же чыгуучу көзөнөктөргө 
манжаларыңызды же башка нерселерди салбаңыз. 

• Аба кирүүчү жана чыгуучу көзөнөктөн жат нерселер 
шайманга кирип кетпешин камсыздаңыз. 

Абайлаңыз
• Шайман үй ичинде кадимки иштөө шартында гана 

колдонууга арналган. 
• Шайманды дайыма кургак, түз, тегиз жана горизонталдуу 

тегиздикке коюп, колдонуңуз. 
• Аба кирүүчү жана чыгуучу көзөнөктөрдү бүтөбөңүз. 
• Шаймандын үстүнө эч нерсе койбоңуз жана анын үстүнө 

отуруп же чыкпаңыз. 
• Бул шайманга гана арналган түпнуска Philips чыпкасын 

колдонуңуз. Башка чыпка колдонбоңуз. 
• Шаймандын үстүндөгү аба чыгуучу көзөнөктөр аркылуу суу 

толтурбаңыз. 
• Суу челегин муздак кран суусу менен гана толтуруңуз. Жер 

астындагы сууну же ысык сууну колдонбоңуз. 
• Суу челегине суудан башка эч нерсе куйбаңыз. Сууга жыпар 

жыт же химиялык зат кошпоңуз. Суу гана колдонуңуз 
(крандын, тазаланган, минералдуу, ичүүчү суунун бардык 
түрлөрү). 

• Шайманды (өзгөчө аба кирүүчү жана чыгуучу 
көзөнөктөрдү) катуу нерселер менен какпаңыз. 
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• Шайманды газ шаймандарынын, ысытуучу же от жагуучу 
шаймандардын жанында колдонбоңуз. 

• Шайманга конденсат тамчылабашы үчүн, шайманды 
кондиционердин так алдына койбоңуз. 

• Имарат ичинде курт-кумурскаларга каршы ыш түрүндөгү 
репелленттерди колдонгондон кийин же майлуу 
калдыктар, жыпар жыттуу түтөтүлгөн заттар же химиялык 
буулар бар жерлерде бул шайманды колдонбоңуз. 

• Шайманды нымдуу чөйрөдө же айлана-чөйрөнүн 
температурасы жогору болгон чөйрөлөрдө, мисалы, ванна, 
даараткана же ашкана же температура тез өзгөрүп турган 
бөлмөдө колдонбоңуз. 

• Шайманды жылдырып, тазалап, суу толтуруп, чыпкасын 
алмаштырып же техникалык тейлөө жүргүзүп жатканда 
сууруп коюуну унутпаңыз.

• Чыпканы кир жуучу же идиш жуучу машинада жуубаңыз. 
Болбосо, чыпканын формасы бузулуп калат. 

• Шайман көп убакыт бою колдонулбай калса, чыпкаларды 
бактерия жана көк басып кетиши мүмкүн. Суу челегин 
тазалап, нымдандыргыч чыпканы кургатыңыз. Шайманды 
кайра колдонуп баштоодон мурун чыпканы текшериңиз. 
Эгер чыпка аябай кирдеп, кара тактар түшкөн болсо, аны 
алмаштырыңыз.

Электромагниттик	талаалар	(ЭМТ)
Бул Philips шайманы электромагниттик талаа боюнча күчүндөгү 
стандарттардын жана эрежелердин баарына жооп берет.

Кайра	иштетүү
Бул белги бул өнүмдү кадимки тиричилик таштандылары менен бирге 
жок кылууга болбой тургандыгын билдирет (2012/19/EU).
Электр жана электроникалык өнүмдөрдү өзүнчө топтоо боюнча өлкөңүздүн 
эрежелерин сактаңыз. Туура жок кылуу айлана-чөйрөгө жана адамдын ден 
соолугуна терстаасир этүүнүн алдын алат.
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2	 Аба	нымдагычыңыз
Шайманды сатып алышыңыз менен куттуктайбыз! Philips'ке кош келиңиз!
Philips'тин колдоо кызматынан толук пайдалануу үчүн, өнүмүңүздү  
www.philips.com/welcome баракчасынан каттоодон өткөрүңүз.
Philips аба нымдагычы үй-бүлөңүздүн ден соолугу үчүн үйүңүзгө таза, 
нымдалган аба тартуулайт. 
NanoCloud технологиясынын алдыңкы бууландыруу системасы атайын 
нымдандыруучу чыпканын жардамы менен кургак абага H₂O молекулаларын 
кошуп, суу туманын пайда кылбастан, таза, нымдуу аба чыгарат. Анын 
нымдаштыруучу чыпкасы суудан бактерияларды, кальцийди жана башка 
бөлүкчөлөрдү өткөрбөй, кармап калат. Шайман таза, нымдалган абаны 
гана чыгарат. Кыш мезгилинде же кондиционерден мындан ары кургак аба 
болбойт.
Аба нымдагычты орнотуудан жана колдонуудан мурда ушул колдонуучунун 
нускамаларын кунт коюп окуп чыгыңыз. Аны келечекте колдонуу үчүн сактап 
коюңуз.
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Өнүмдүн	кыскача	сүрөттөлүшү	

Нымдоочу чыпка
(FY1190)

Өйдөкү блок

Чыпка тирөөчү

Суу челеги

Мелүүн режим

Өчүрүү баскычы

Турбо режими
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3	 Баштоо

Нымдоого	даярдоо
Эскертүү: 
• Оптималдуу нымдоо жыйынтыгын алуу үчүн, чыпканы колдоноордон мурда 

30 мүнөт сууга салып коюңуз.

54 61 2 3

1 Өйдөкү блоктун эки тарабынан кармап, аны өйдө көтөрүңүз.
2 Жаңы чыпкадан таңгактоочу материалдарды алып таштаңыз.
3 Жаңы нымдоочу чыпканы чыпка кармагычка ороңуз.
4 Нымдоочу чыпка менен чыпка кармагычты кайрадан суу челегине 

салыңыз.
5 Суу челегине максималдык суу деңгээлинин көрсөткүчүнө чейин муздак 

кран суусун толтуруңуз.
6 Өйдөкү блокту кайрадан суу челегине коюңуз.

4	 Аба	нымдагычты	колдонуу
Аба	нымдагычты	күйгүзүү	жана	өчүрүү
1 Аба нымдагычтын ачакейин электр розеткасына сайыңыз.
2  же  баскычын басып, аба нымдагычты күйгүзүңүз�

•  : Мелүүн режим
•  : Турбо режими

3 Аба нымдагычты өчүрүү үчүн кубат  баскычын 
басыңыз.

Эскертүү: 
• Эгер челектеги суунун деңгээли аябай төмөн түшүп 

кетсе, аба нымдагыч нымдабай калат. Индикатор 
жарыгы  күйүп калат.

• Аба нымдагыч өтө майда, көзгө көрүнбөгөн буу 
чыгаргандыктан, бууну көрбөйсүз.



7KY

Суу	деңгээли
Суу челегинде суу жетишсиз болсо,   индикатору күйүп, аба нымдагыч 
иштебей калат, Суу челегине кайра суу толтурганыңызда аба нымдагыч кайра 
иштеп баштайт.
Эскертүү: 
• Челекте бир аз суу калып калса эч нерсе болбойт.

Кайра	суу	толтуруу
Эскертүү: 
• Суу толтуруп жатканда максималдык суу деңгээлинен ашырбаңыз. Болбосо, 

суу аба көзөнөктөрүнөн агып чыгышы мүмкүн.
• Суу челегин жылдырып жатканда аны чайкабаңыз. Болбосо, суу аба 

көзөнөктөрүнөн агып чыгышы мүмкүн.
• Аба нымдагычтын үстүндөгү аба чыгуучу көзөнөктөр аркылуу суу 

толтурбаңыз.
1 Аба нымдагычты өчүрүп, андан соң розеткадан сууруңуз. 

2 3 4

2 Өйдөкү блоктун эки тарабынан кармап, аны чыгарыңыз.
3 Суу челегине максималдык суу деңгээлинин көрсөткүчүнө чейин муздак 

кран суусун толтуруңуз.
4 Өйдөкү блокту кайрадан суу челегине коюңуз.
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5	 Тазалоо	жана	тейлөө
Эскертүү:
• Аба нымдагычты тазалоодон мурун сөзсүз түрдө розеткадан сууруңуз.
• Сууну аба кирүүчү жана чыгуучу көзөнөктөр аркылуу куйбаңыз.
• Аба нымдагычты тазалоодо эч качан агартуучу же спирт сыяктуу 

абразивдүү, агрессивдүү же күйүүчү тазалоочу каражаттарды колдонбоңуз.

Аба	нымдагычтын	корпусун	тазалоо
Чаңдын чогулушуна жол бербөө үчүн аба нымдагычтын ичи менен сыртын 
дайыма тазалап туруңуз.
1 Аба нымдагычтын корпусунан чаңды жумшак кургак чүпүрөк менен 

сүртүп салыңыз.
2 Аба кирүүчү жана чыгуучу көзөнөктөрдү жумшак кургак чүпүрөк менен 

тазалаңыз.

Суу	челегин	тазалоо
Суу челегин таза кармоо үчүн аны апта сайын тазалап туруңуз.
1 Нымдоочу чыпка менен чыпка кармагычты чыгарыңыз.
2 Мелүүн жуугуч суюктукту сууга аралаштырып, суу челегине куюңуз.
3 Суу челегинин ичин жумшак, таза чүпүрөк менен жууңуз.
4 Суу челегин бошотуңуз.
5 Нымдоочу чыпка менен чыпка кармагычты кайрадан суу челегине 

салыңыз.

Нымдоочу	чыпканы	тазалоо
Нымдоочу чыпканы таза кармоо үчүн аны апта сайын тазалап туруңуз.

1 2

1h

3

1 Нымдоочу чыпка менен чыпка кармагычты суу челегинен чыгарыңыз.
2 Нымдоочу чыпканы чыпка кармагычтан алып салыңыз.
3 Нымдоочу чыпканы тазалоо каражатына (мис. суу кошулган лимон 

кислотасы) бир саатка чылап коюңуз�



9KY

Эскертүү:
• Орто же кислоталуу жуугуч каражат колдонуңуз (24 г лимон кислотасын 4 л 

суу менен).

4 6 7 8

4 Нымдоочу чыпканы крандагы сууну жайдан агызып чайкаңыз. Чыпканы 
тазалап жатканда кысып же сыгууга болбойт.

5 Ашыкча суу нымдоочу чыпкадан тамчылатып чыгарыңыз.
6 Нымдоочу чыпканы чыпка кармагычка ороңуз.
7 Нымдоочу чыпка менен чыпка кармагычты кайрадан суу челегине 

салыңыз.
8 Өйдөкү блокту суу челегине кайра коюңуз.
Эскертүү:
• Чыпканы кысып же сыгууга болбойт. Бул чыпкага зыян келтирип, 

нымдоонун майнаптуулугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. 
• Чыпка чыпка кармагычка кайра оролмоюнча, аны күн нуру түз тийген жерде 

кургатпаңыз.

6	 Нымдоочу	чыпканы	алмаштыруу
Эскертүү:
• Бир гана Philips’тин FY1190 түпнуска нымдоочу чыпкасын колдонуңуз.
• Нымдоочу чыпканы алмаштыруудан мурун сөзсүз түрдө аба нымдагычты 

розеткадан сууруп коюңуз.
• Чыпкаңызды алмаштыруу жөнүндө кошумча маалымат үчүн өнүмүңүздү 

www.philips.com сайтында каттатыңыз.
• Чыпка чыпка кармагычка кайра оролмоюнча, аны күн нуру түз тийген жерде 

кургатпаңыз.
Оптималдуу иштөөсү үчүн нымдоочу чыпканы 6 ай сайын алмаштырып 
туруңуз. Эгер чыпка жакшы абалда болсо, аны узагыраак мөөнөт колдонсоңуз 
болот. Нымдоочу чыпканы кеминде жылына бир жолу алмаштырууну 
унутпаңыз.
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54 61 2 3

1 Нымдоочу чыпка менен чыпка кармагычты суу челегинен чыгарыңыз.
2 Нымдоочу чыпканы чыпка кармагычтан алып салыңыз. Колдонулган 

чыпканы ыргытып салыңыз.
3 Жаңы чыпкадан таңгактоочу материалдарды алып таштаңыз.
4 Жаңы нымдоочу чыпканы чыпка кармагычка ороңуз.
5 Чыпка менен чыпка кармагычты кайрадан суу челегине салыңыз.
6 Өйдөкү блокту суу челегине кайра коюңуз.

7	 Мүчүлүштүктөрдү	жоюу
Бул бөлүм сиз шайманды иштетүүдө кез келген жалпы көйгөйлөрдү камтыйт. 
Эгерде сиз көйгөйдү төмөндөгү маалымат менен чече албасаңыз, анда өз 
өлкөңүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.

Көйгөй Чечүү жолу

Аба нымдагыч 
иштебей жатат.

• Аба нымдагычка электр кубаты берилип жатканын 
текшериңиз.

• Суу челегине суу толтурулганын жана өйдөкү блок 
суу челегине туура коюлганын текшериңиз.

Аба нымдалбай 
жатат.

• Суу челегине суу толтурулганын жана өйдөкү блок 
суу челегине туура коюлганын текшериңиз.

Суу челегинен суу 
агып чыгууда.

• Аба нымдагычка ашыкча суу толтурулбаганын 
текшериңиз.

• Аба нымдагычты тазалаган сайын же суу челегин 
толтуруу үчүн өйдөкү блокту жана/же суу челегин 
чыгарган сайын алар туура чогултулганын/
туташтырылганын текшериңиз.

• Суу челеги талаптагыдай орнотулушу керек. Эгер 
көйгөй чечилбей жатса, өлкөңүздөгү Кардарларды 
тейлөө борборуна кайрылыңыз.
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Көйгөй Чечүү жолу

Гигрометр аркылуу 
нымдуулук 
деңгээлинин 
өзгөргөнүн көрбөй 
жатам.

• Нымдоочу чыпканы чыпка кармагычка орогонуңузду 
текшериңиз. 

• Нымдоочу чыпка кир. Нымдоочу чыпканы чайкаңыз 
жана/же кебээрден тазалаңыз (“Нымдоочу чыпканы 
тазалоо” бөлүмүн караңыз).

• Бөлмөңүздүн аба айлануусу ашыкча болушу мүмкүн. 
Эшиктер менен терезелерди жабыңыз.

• Бөлмөңүз өтө чоң.

Нымдоочу чыпкада 
ак тактар калып 
жатат.

• Ак калдыктар ширенди деп аталат жана алар суудан 
чыккан минералдардан турат. Нымдоочу чыпкадагы 
ширенди нымдоонун майнаптуулугуна таасирин 
тийгизет, бирок ал ден-соолугуңузга зыянын 
тийгизбейт. Колдонуучунун нускамасындагы тазалоо 
көрсөтмөлөрүн аткарыңыз.

Бир нече убактан 
кийин чыпканын 
өңү өчүп калып 
жатат.

• Чыпканын материалында калган так - андагы 
табигый кубулуш. Ал нымдоонун майнаптуулугуна 
терс таасирин тийгизбейт. Ширендини кетирүү үчүн 
нымдоочу чыпканы тез-тез тазалап, 6 ай сайын аны 
алмаштырып туруңуз.

Аба нымдагычтан 
жагымсыз жыт 
чыгып жатат.

• Суу челегине суу толтурулганын тактаңыз. 
• Нымдоочу чыпканы тазалаңыз (“Нымдоочу чыпканы 

тазалоо” бөлүмүн караңыз).

Аба чыгуучу 
тешиктен аба 
чыкпай жатат.

• Аба нымдагычтын ачакейин электр розеткасына 
сайып, аба нымдагычты күйгүзүңүз.

Аба нымдагычтан 
буу чыкканын 
көрбөй жатам. Ал 
иштеп жатабы?

• Буу абдан коюу болгондо, ал көрүнбөйт. Бул аба 
нымдагыч NanoCloud нымдоо технологиясы менен 
жабдылган. Ал суу буусун пайда кылбастан аба 
чыгуучу көзөнөктөн таза, нымдуу аба чыгарат. 
Ошондуктан сиз бууну көрө албайсыз.
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Көйгөй Чечүү жолу

Эгер аба нымдагыч 
узак убакытка 
колдонулбай калса, 
аны кантип сактап, 
кантип кайра 
колдонуу керек?

• Аба нымдагыч көп убакыт бою колдонулбай калса, 
чыпкаларды бактерия жана көк басып кетиши 
мүмкүн. сактоо жана кайра колдонуу боюнча 
төмөнкү нускамаларды аткарыңыз.

• Суу челегин жакшылап тазалап, нымдоочу чыпканы 
сактоодон мурун кургатыңыз.

• Аба нымдагычты кайра колдонуп баштоодон мурун 
чыпкаларды текшериңиз. Эгер чыпкага кара тактар 
түшүп, аябай кирдеп кетсе, аны алмаштырыңыз 
(Колдонуучунун нускамасындагы “Нымдоочу 
чыпканы алмаштыруу” бөлүмүн караңыз) 

8	 Кепилдик	жана	тейлөө
Эгерде сизге маалымат керек болсо же сизде көйгөй болсо www.philips.com 
Philips сайтына кириңиз же өз өлкөңүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна 
кайрылыңыз (анын телефон номерин дүйнөлүк кепилдик баракчасынан таба 
аласыз). Эгерде сиздин өлкөңүздө Кардарларды Тейлөө Борбору жок болсо, 
жергиликтүү Philips ортомчусуна кайрылыңыз.

Кам	тетиктерге	же	аксессуарларга	буйрутма	берүү
Эгерде сиз кайсы бир тетикти алмаштырып же кам тетиктерди сатып алам 
десеңиз, өзүңүздүн Philips ортомчусуна барыңыз же www.philips.com/support 
сайтына кириңиз.
Эгерде тетиктерди алууда сизде көйгөйлөр болсо, сураныч, өз өлкөңүздөгү 
Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз (анын телефон номерин 
дүйнөлүк кепилдик баракчасынан таба аласыз).



Аба нымдандыруучу
HU2510
220-240V~; 50Hz; 
11W
Өндүрүүчү: «ДАП Б.В.», Нидерланд, Драхтен, 9206АД, Туссендиепен 4 а
Россия аймагына жана Бажы биримдигине импорттоочу: ЖЧК «ФИЛИПС-үй 
үчүн техника», Россия Федерациясы, 123022 Москва ш., Сергей Макеев көч., 
13-үй, 5-кабат, ХVII жай, 31-бөлмө, телефон номери +7 495 961-1111
II класстагы жабдык
Үй тиричилигине керектөө үчүн
Кытайда жасалган
Сактоо шарты, иштетүү
Температура: 0°C - 35°C
Тийиштүү нымдуулугу: 20% - 75%
Атмосфералык басым: 85 - 109kPa
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