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wymiana uszkodzonego 
przewodu zasilającego 
musi zostać wykonana 
przez autoryzowane 
centrum serwisowe firmy 
Philips lub odpowiednio 
wykwalifikowaną osobę.

• Nie używaj nawilżacza, jeśli 
uszkodzona jest wtyczka 
przewodu zasilającego, 
sam przewód lub 
nawilżacz.

• Urządzenie może być 
używane przez dzieci w 
wieku powyżej 8 lat oraz 
osoby z ograniczonymi 
zdolnościami fizycznymi, 
sensorycznymi lub 
umysłowymi, a także 
nieposiadające wiedzy 
lub doświadczenia w 
użytkowaniu tego typu 
urządzeń, pod warunkiem, 
że będą one nadzorowane 
lub zostaną poinstruowane 
na temat korzystania 
z tego urządzenia w 
bezpieczny sposób oraz 
zostaną poinformowane 
o potencjalnych 
zagrożeniach. Dzieci 
chcące pomóc w 
czyszczeniu i obsłudze 
urządzenia zawsze 

1 Ważne

Bezpieczeństwo
Przed rozpoczęciem korzystania z 
nawilżacza zapoznaj się dokładnie z 
jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto 
też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

• Wokół nawilżacza 
nie rozpylaj palnych 
materiałów, takich jak 
środki owadobójcze lub 
zapachowe.

• Woda w zbiorniku nie 
nadaje się do picia. Nie 
pij tej wody, nie podlewaj 
nią kwiatów ani nie dawaj 
jej do picia zwierzętom. 
Po opróżnieniu zbiornika 
wodę wylej do kanalizacji.

Ostrzeżenie

• Przed podłączeniem 
nawilżacza sprawdź, 
czy napięcie podane 
na spodzie urządzenia 
jest zgodne z napięciem 
domowej instalacji 
elektrycznej.

• Ze względów 
bezpieczeństwa 
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zbiornika wody w celu 
napełnienia. Aby nawilżacz 
działał poprawnie i nie 
powodował zagrożenia, 
musi być odpowiednio 
złożony.

• Używaj tylko oryginalnych 
filtrów firmy Philips 
przeznaczonych dla tego 
nawilżacza. Nie używaj 
innych filtrów.

• Nie uderzaj w nawilżacz 
twardymi przedmiotami, a 
zwłaszcza we wlot i wylot 
powietrza.

• Aby zapobiec uszkodzeniu 
ciała lub nawilżacza, 
nie wkładaj palców ani 
żadnych przedmiotów do 
wlotu i wylotu powietrza.

• Nie używaj nawilżacza 
po rozpyleniu wewnątrz 
pomieszczenia środków 
odstraszających owady 
ani w pomieszczeniach, w 
których obecne są z resztki 
oleju, zapach spalenizny 
lub opary chemiczne.

• Nie używaj nawilżacza 
w pobliżu urządzeń 
gazowych, grzejników ani 
kominków.

powinny to robić pod 
nadzorem dorosłych.

• Urządzenie nie jest 
zabawką.  Nie pozwalaj 
dzieciom bawić się 
nawilżaczem.

• Nie kładź żadnych 
przedmiotów przy wlocie 
i wylocie powietrza, aby 
nie blokować przepływu 
powietrza.

Uwaga

• Jeśli gniazdo elektryczne, 
z którego zasilany 
jest nawilżacz, jest źle 
podłączone, wtyczka 
nagrzewa się. Sprawdź, 
czy podłączasz 
nawilżacz do prawidłowo 
zainstalowanego gniazdka.

• Nawilżacz zawsze ustawiaj 
i korzystaj z niego na 
suchej, stabilnej, równej i 
poziomej powierzchni.

• Nie ustawiaj niczego na 
nawilżaczu ani na niego nie 
siadaj.

• Sprawdź, czy nawilżacz 
jest poprawnie złożony/
podłączony po każdym 
czyszczeniu lub po każdym 
zdjęciu pokrywy i/lub 
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ponieważ spowoduje to 
jego deformację.

• Nawilżacz jest 
przeznaczony wyłącznie 
do użytku domowego w 
normalnych warunkach 
pracy.

• Aby utrzymać czystość, 
co tydzień czyść zbiornik 
wody i filtr.

• Zbiornik napełniaj tylko 
zimną wodą z kranu. Nie 
używaj wód gruntowych 
ani gorącej wody.

• Do zbiornika nie wlewaj 
żadnych innych płynów. Do 
wody nie dodawaj żadnych 
substancji chemicznych 
ani zapachowych. Używaj 
tylko wody (kranowej, 
oczyszczonej, mineralnej 
i innych rodzajów wody 
pitnej).

• Jeśli nie zamierzasz 
używać nawilżacza przez 
dłuższy czas, wyczyść 
zbiornik wody i wysusz filtr 
nawilżający. 

• Jeśli zamierzasz przestawić 
nawilżacz, najpierw odłącz 
go od źródła zasilania. 
Następnie opróżnij zbiornik 
wody i przenieś nawilżacz, 
utrzymując go w poziomie.

• Każdorazowo po 
zakończeniu korzystania 
z nawilżacza oraz przed 
jego czyszczeniem wyjmuj 
wtyczkę urządzenia z 
gniazda elektrycznego.

• Nie nalewaj wody poprzez 
otwory wylotowe na górze 
nawilżacza.

• Aby zapobiec przewróceniu 
nawilżacza przez dzieci, 
stawiaj go zawsze na 
równej powierzchni.

• Nie używaj nawilżacza 
w pomieszczeniach 
narażonych na duże 
zmiany temperatury, gdyż 
może to spowodować 
skraplanie się pary 
wewnątrz nawilżacza.

• Jeśli nawilżacz nie jest 
długo używany, na 
filtrze mogą pojawić się 
bakterie lub pleśń. Przed 
ponownym użyciem 
nawilżacza sprawdź stan 
filtra. Jeśli filtr jest bardzo 
brudny i pokryty ciemnymi 
plamami, wymień go (patrz 
rozdział „Wymiana filtra 
nawilżacza”).

• Nie pierz filtra w pralce 
ani nie myj w zmywarce, 
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• Nie dopuść do zamoczenia 
czujnika wilgotności. 
Jeśli czujnik zamoknie, 
może źle określić poziom 
wilgotności, co z kolei 
może spowodować 
wadliwe działanie 
nawilżacza.

• Odłącz urządzenie 
od zasilania podczas 
napełniania i czyszczenia.

2 Twój nawilżacz
Gratulujemy zakupu i witamy wśród 
klientów firmy Philips!

Aby w pełni korzystać z pomocy 
technicznej oferowanej przez firmę 
Philips, należy zarejestrować produkt w 
Internecie pod adresem  
www.philips.pl/welcome.

Nawilżacz firmy Philips odświeża i 
nawilża powietrze w Twoim domu, 
korzystnie wpływając na zdrowie jego 
mieszkańców. 

Urządzenie wyposażone jest w 
zaawansowany system parowy z 
technologią NanoCloud i specjalnym 
filtrem nawilżającym, który dodaje 
cząsteczki wody (H2O) do suchego 
powietrza, zapewniając zdrowe, 
nawilżone powietrze bez tworzenia 
mgiełki wodnej. Filtr nawilżający 
zatrzymuje bakterie, wapń i inne cząstki 
znajdujące się w wodzie. Powietrze w 
domu jest czyste i nawilżone. Nigdy 
więcej suchego powietrza zimą i 
podczas korzystania z klimatyzacji.

Przed użyciem nawilżacza zapoznaj się 
dokładnie z treścią niniejszej instrukcji. 
Zachowaj niniejszą instrukcję do wglądu 
w przyszłości.

Zawartość opakowania
Po otwarciu opakowania sprawdź jego 
zawartość (rys. a):

A Część górna
B Filtr nawilżający (FY2401)
C Wspornik filtra
D Pływak
E Zbiornik wody
F Instrukcja obsługi
G Gwarancja
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4 Korzystanie z 
nawilżacza

Wskazania poziomu 
nawilżenia
Nawilżacz jest wyposażony we 
wbudowany czujnik nawilżenia. 
Docelowo nawilżenie można ustawić na 
40%, 50% i 60% wilgotności względnej. 
Wilgotność otoczenia jest wyświetlana 
na środku panelu sterowania. Jej 
wartość wynosi od 20% do 95% 
wilgotności względnej.

Uwaga

• Komfortowy poziom nawilżenia mieści 
się w przedziale od 40% do 60% 
wilgotności względnej. 

• Dokładność wskazania poziomu 
nawilżenia wynosi ±10%.

• Pomiar nawilżenia w pomieszczeniu 
zajmuje trochę czasu.

Czujnik i Blokada Healthy 
air protect
Czujnik Healthy air protect ostrzega o 
konieczności uzupełnienia zbiornika 
wody. Kiedy poziom wody w zbiorniku 
jest niski, na panelu sterowania zaczyna 
migać czerwony wskaźnik , który 
informuje o potrzebie napełnienia 
zbiornika (rys. h). Wskaźnik miga przez 
30 minut. Po tym czasie wskaźnik 
świeci światłem ciągłym do momentu 
napełnienia zbiornika wody.

3 Czynności 
wstępne

Przygotowanie do 
nawilżania
1 Przytrzymaj obie strony części 

górnej i unieś ją (rys. b). 

2 Usuń opakowanie z nowego filtra 
nawilżającego (rys. c).

Uwaga

• W celu uzyskania optymalnych efektów 
nawilżania namaczaj filtr w wodzie przez 
30 minut przed użyciem.

3 Zamocuj nowy filtr nawilżający do 
podstawy (rys. d).

4 Włóż filtr i jego podstawę z 
powrotem do zbiornika wody  
(rys. e).

5 Napełnij zbiornik zimną wodą z 
kranu do wskaźnika maksymalnego 
poziomu wody (rys. f).

6 Umieść część górną z powrotem na 
zbiorniku wody (rys. g).



199PL

P
o

ls
k

i

Zmiana prędkości 
wentylatora

Tryb Automatyczny

Tryb automatyczny korzysta z czujnika 
cyfrowego, aby stale monitorować 
nawilżenie powietrza. Czujnik włącza 
i wyłącza nawilżacz w razie potrzeby, 
zapewniając zawsze odpowiedni 
poziom nawilżenia. Domyślny poziom 
nawilżenia w trybie automatycznym 
jest ustawiony na 50% wilgotności 
względnej, ale wartość tę można w 
tym trybie zmienić, dostosowując ją 
do swoich potrzeb. Przy następnym 
włączeniu nawilżacza urządzenie 
zapamięta ostatnie ustawienie 
poziomu nawilżenia, chyba że wtyczka 
zostanie wyciągnięta z gniazda. W 
takim przypadku poziom nawilżenia 
powróci do ustawienia 50% wilgotności 
względnej.

1 Naciśnij przycisk prędkości , aby 
wybrać tryb automatyczny (rys. j).
 » Wskaźnik prędkości AUTO 

zacznie świecić.

Wskazówka

• Po uzyskaniu żądanego poziomu 
nawilżenia nawilżacz automatycznie 
zmniejszy prędkość wentylatora.

• W trybie AUTO prędkość wentylatora 
będzie zmieniać się pomiędzy  a .

Blokada Healthy air protect blokuje 
działanie nawilżacza, gdy w zbiorniku 
nie ma wody. Jeśli zbiornik wody 
jest pusty i wymaga ponownego 
napełnienia, blokada utrzymania 
zdrowego powietrze wyłącza nawilżacz 
po 30 minutach i zapala się czerwony 
wskaźnik oznaczający przerwanie pracy 
urządzenia. Nawilżacz zaczyna działać 
po poprawnym napełnieniu zbiornika 
wodą.

Uwaga

• W trybie czuwania wskaźnik nie miga, 
tylko zapala się, gdy poziom wody jest 
niski.

Włączanie i wyłączanie 
nawilżacza
1 Włóż wtyczkę nawilżacza do 

gniazda elektrycznego.

2 Naciśnij przycisk zasilania , aby 
włączyć nawilżacz (rys. i).
 » Na wyświetlaczu pojawi się 

poziom nawilżenia i wskaźnik 
prędkości wentylatora.

3 W celu wyłączenia nawilżacza 
naciśnij przycisk zasilania .

Uwaga

• Jeśli poziom wody w zbiorniku jest 
niski, urządzenie przestanie nawilżać. 
Czerwony wskaźnik  zacznie migać, 
a następnie zacznie świecić światłem 
ciągłym.

• Nawilżacz generuje bardzo delikatną, 
niewidzialną mgiełkę. Jest zatem 
normalne, że nie można jej dostrzec.
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Ustawianie zegara
Dzięki funkcji zegara można ustawić 
liczbę godzin, w ciągu których 
nawilżacz będzie działał. Po upływie 
ustawionego czasu nawilżacz wyłączy 
się automatycznie.

1 Naciśnij przycisk zegara  jeden 
lub kilka razy, aby wybrać liczbę 
godzin, w ciągu których nawilżacz 
ma działać (rys. m).
 » Włączy się wskaźnik 

odpowiedniej liczby godzin (1H, 
4H lub 8H).

Aby wyłączyć funkcję zegara, naciskaj 
przycisk zegara  do momentu, aż 
wskaźnik zegara wyłączy się.

Ustawianie poziomu 
nawilżenia

Uwaga

• Przed włączeniem nawilżacza upewnij 
się, że zbiornik jest napełniony (patrz 
rozdział „Przed rozpoczęciem”, część 
„Przygotowanie do nawilżania”).

• Nawilżacz będzie się włączać w 
określonych odstępach czasu w 
celu wentylacji powietrza wokół 
czujnika wilgotności i tym dokładniej 
zmierzyć wilgotność otoczenia. 
Ustawienie to odnosi się do ustawienia 
poziomu wilgotności, w tym do trybu 
automatycznego.

Ręczny

Żądaną prędkość wentylatora można 
ustawić ręcznie.

1 Naciśnij przycisk prędkości  jeden 
lub kilka razy, aby wybrać prędkość 
wentylatora (AUTO,  ,  lub  ) 
(rys. k).
 » Wskaźnik żądanej prędkości 

zacznie świecić.

Wskazówka

• Po uzyskaniu żądanego poziomu 
nawilżenia można wybrać mniejszą 
prędkość wentylatora. Jeśli nie uzyskano 
żądanego poziomu nawilżenia, możesz 
wybrać wyższą prędkość wentylatora, 
aby szybciej nawilżyć powietrze.

Tryb snu

W trybie snu nawilżacz działa cicho, 
z przygaszonym światłem, aby nie 
przeszkadzać podczas snu.

1 Naciśnij przycisk prędkości  jeden 
lub kilka razy, aby wybrać tryb snu 
(rys. l). W trybie snu świeci tylko 
wskaźnik prędkości .

2 Aby wybrać inną prędkość 
wentylatora, wystarczy ponownie 
nacisnąć przycisk prędkości .

Uwaga

• W trybie snu jedyna prędkość to .
• W trybie snu wskaźnik nie miga, tylko 

zapala się, gdy poziom wody jest niski.
• W trybie snu możesz ustawić tylko czas. 

Nie ma nawilżenia zmiany poziomu 
nawilżenia, a wskaźnik nawilżenia 
pozostaje wyłączony.
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1 Naciśnij przycisk nawilżania  jeden 
lub kilka razy, aby ustawić żądany 
poziom nawilżenia powietrza: 40%, 
50% lub 60% wilgotności względnej 
(rys. n).
 » Zapali się wskaźnik nawilżenia 

(40, 50 lub 60).

 » Wartość wilgotności otoczenia 
wyświetli się na środku panelu 
sterowania.

Wskazówka

• Komfortowy poziom nawilżenia mieści 
się w przedziale od 40% do 60% 
wilgotności względnej. Docelowo 
nawilżenie można ustawić na 40%, 50% 
lub 60% wilgotności względnej.

Uwaga

• Jeśli nie wybrano poziomu wilgotności, 
nawilżacz przestanie działać, gdy 
poziom wilgotności osiągnie 50% 
wilgotności względnej w trybie 
automatycznym i 70% wilgotności 
względnej w innych trybach.

Poziom wody
Gdy poziom wody w zbiorniku jest zbyt 
niski, urządzenie będzie pracować w 
sposób opisany poniżej.
• Poziom wody spadnie, a wskaźnik  

zacznie migać (rys. h).
• Nawilżacz będzie działać jeszcze 

przez 30 minut, a następnie 
wyłączy się. Czerwony wskaźnik  
zacznie świecić światłem ciągłym.

Urządzenie zacznie ponownie działać 
po ponownym napełnieniu zbiornika 
wody.

Uwaga

• Jeżeli zbiornik wody będzie pusty, gdy 
urządzenie będzie podłączone do 
źródła zasilania i włączone, czerwony 
wskaźnik  będzie migać przez 2 minuty, 
a następnie zacznie świecić światłem 
ciągłym do czasu napełnienia zbiornika 
wodą.

• Zwykle w zbiorniku pozostanie trochę 
wody.

Napełnianie zbiornika
Poziom wody można obserwować przez 
przezroczyste okienko zbiornika.

1 Wyłącz nawilżacz i wyjmij wtyczkę z 
gniazda elektrycznego. 

2 Zdejmij część górną, przytrzymując 
ją z obu stron (rys. b).

3 Napełnij zbiornik zimną wodą z 
kranu do wskaźnika maksymalnego 
poziomu wody (rys. f).

Uwaga

• Podczas napełniania wody nie należy 
przekraczać maksymalnego poziomu, 
ponieważ może to doprowadzić 
do wyciekania wody z otworu 
odpływowego i wlotów.

• Podczas przemieszczania zbiornika nie 
należy nim potrząsać, ponieważ może to 
doprowadzić do wycieku wody z otworu 
odpływowego i wlotów.

• Nie nalewaj wody przez otwory 
wylotowe na górze nawilżacza.

4 Umieść część górną z powrotem na 
zbiorniku wody.
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5 Czyszczenie 
nawilżacza

Uwaga

• Każdorazowo przed rozpoczęciem 
czyszczenia nawilżacza wyjmuj wtyczkę 
z gniazda elektrycznego.

• Wodę ze zbiornika wylewaj po 
przeciwnej stronie otworu odpływowego 
i wlotów.

• Do czyszczenia nawilżacza nie używaj 
ściernych, żrących ani łatwopalnych 
środków czyszczących.

• To normalne, że w górnej części 
urządzenia zbierze się kurz po 
korzystaniu z niego przez dłuższy czas. 
Użytkownik nie powinien czyścić jej 
samodzielnie. Należy skontaktować się 
z lokalnym centrum serwisowym, aby 
uzyskać pomoc.

Czyszczenie podstawy 
nawilżacza
Aby zapobiec osiadania kurzu, czyść 
regularnie zewnętrzną i wewnętrzną 
część nawilżacza.

1 Do usuwania kurzu z obudowy 
nawilżacza używaj suchej, miękkiej 
szmatki.

2 Do czyszczenia wlotu i wylotu 
powietrza używaj suchej, miękkiej 
szmatki.

Czyszczenie zbiornika 
wody
Aby utrzymać higienę w zbiorniku, co 
tydzień czyść zbiornik oraz filtr.

1 Wyjmij filtr nawilżający i jego 
podstawę.

2 Napełnij 1/3 zbiornika wodą.

3 Dodaj trochę łagodnego płynu do 
zmywania naczyń.

4 Wyczyść wnętrze zbiornika miękką, 
czystą szmatką.

5 Wylej zawartość zbiornika do zlewu.

6 Ponownie zainstaluj filtr nawilżający 
i jego podstawę w zbiorniku.

Czyszczenie filtra 
nawilżającego
Aby utrzymać higienę filtra 
nawilżającego, czyść go co tydzień.

1 Wyjmij filtr nawilżający i jego 
podstawę ze zbiornika wody 
(rys. o).

2 Wyjmij filtr nawilżający z jego 
podstawy (rys. p).

3 Namaczaj filtr nawilżający w środku 
czyszczącym (np. rozcieńczonym 
roztworze kwasu cytrynowego) 
przez godzinę (rys. q).

Uwaga

• Użyj łagodnego środka myjącego lub 
środka na bazie kwasu (24 g kwasu 
cytrynowego na 4 l wody).

4 Opłucz filtr nawilżający pod bieżącą 
wodą. Podczas czyszczenia nie 
ściskaj i nie wyżymaj filtra (rys. r).

5 Pozwól, aby woda ściekła z filtra.
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6 Wymiana filtra 
nawilżającego

W celu zapewnienia optymalnej 
wydajności urządzenia wymieniaj filtr 
nawilżający co sześć miesięcy.Jeśli filtr 
jest w dobrym stanie, można go używać 
przez dłuższy czas. Filtr nawilżający 
należy wymieniać co najmniej raz do 
roku.

Uwaga

• Używaj wyłącznie oryginalnego filtra 
nawilżającego firmy Philips FY2401.

• Przed wymianą filtra zawsze wyjmuj 
wtyczkę nawilżacza z gniazda 
elektrycznego.

Wskazówka

• Zarejestruj produkt na stronie  
www.philips.pl/welcome, aby uzyskać 
dodatkowe informacje dotyczące 
wymiany filtra.

1 Wyjmij filtr nawilżający i jego 
podstawę ze zbiornika wody (rys. o).

2 Wyjmij filtr nawilżający z jego 
podstawy. Wyrzuć zużyty filtr 
(rys. s).

3 Zdejmij materiał pakowy z nowego 
filtra nawilżającego (rys. c).

4 Załóż nowy filtr nawilżający wokół 
podstawy filtra (rys. d).

5 Włóż filtr i jego podstawę z 
powrotem do zbiornika (rys. e).

6 Umieść część górną z powrotem na 
zbiorniku wody (rys. g).

Wskazówka

• Więcej informacji dotyczących wymiany 
filtra można łatwo znaleźć na naszej 
stronie internetowej lub dzwoniąc do 
Centrum Obsługi Klienta.

6 Załóż filtr nawilżający wokół 
podstawy filtra (rys. d).

7 Ponownie zainstaluj filtr nawilżający 
i jego podstawę w zbiorniku 
(rys. e).

8 Umieść część górną z powrotem na 
zbiorniku wody (rys. g).

Uwaga

• Nie ściskaj i nie wyżymaj filtra. Może to 
uszkodzić filtr i wpłynąć na skuteczność 
nawilżania. 

• Nie susz filtra na słońcu, chyba, że jest 
nałożony na podstawę.
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7 Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, 
korzystając z nawilżacza. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do 
rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem Możliwe rozwiązanie

Nawilżacz nie działa. • Sprawdź, czy nawilżacz jest podłączony do zasilania.
• Upewnij się, że zbiornik wody jest napełniony i że górna 

część jest poprawnie nałożona na zbiorniku wody.

Powietrze nie jest 
nawilżane.

• Upewnij się, że zbiornik wody jest napełniony i że górna 
część jest poprawnie nałożona na zbiorniku wody.

• Nawilżacz przestanie działać, gdy poziom wilgotności 
osiągnie wartość 70% wilgotności względnej. Wilgotność 
powyżej 70% wilgotności względnej nie jest komfortowa, 
dlatego nawilżacz automatycznie wyłącza się, aby 
zapewnić optymalne nawilżenie.

Zbiornik wody 
przecieka.

• Sprawdź, czy nawilżacz nie jest przepełniony.
• Upewnij się, że nawilżacz jest poprawnie złożony/

podłączony po każdym czyszczeniu lub po każdym 
zdjęciu górnej części i/lub zbiornika wody w celu 
napełnienia.

• Upewnij się, że zbiornik wody jest odpowiednio założony. 
Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z 
Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Poziom wilgotności 
nie zmienia się.

• Upewnij się, że filtr nawilżający jest odpowiednio założony 
na podstawę. 

• Filtr nawilżający jest zanieczyszczony. Przepłucz i/lub usuń 
kamień z filtra nawilżającego (patrz rozdział „Czyszczenie 
filtra nawilżającego”).

• Pomieszczenie może być zbyt mocno wietrzone. Zamknij 
drzwi i okna.

• Pomieszczenie jest zbyt duże. Zalecany rozmiar 
pomieszczenia: 
• 25 m2 (HU4803)
• 44 m2 (HU4813)

Na filtrze 
nawilżającym widać 
biały osad.

Biały osad to kamień. Są to minerały znajdujące się w wodzie. 
Kamień na filtrze nawilżającym ma wpływ na nawilżanie, 
ale nie jest szkodliwy dla zdrowia. Wyczyść filtr zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
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Problem Możliwe rozwiązanie

Z czasem filtr żółknie. Żółty osad to naturalny efekt występujący na materiale. Nie 
ma on wpływu na nawilżanie. Regularnie usuwaj kamień 
z filtra nawilżającego. Co sześć miesięcy wymieniaj filtr na 
nowy.

Z nawilżacza 
wydobywa się 
nieprzyjemny zapach.

• Upewnij się, że zbiornik wody jest pełny. 
• Wyczyść filtr nawilżający (patrz rozdział „Czyszczenie filtra 

nawilżającego”).

Przez wylot nie 
wydostaje się 
powietrze.

Włóż wtyczkę nawilżacza do gniazda elektrycznego i włącz 
nawilżacz.

Nie widzę mgiełki 
wydostającej się 
z nawilżacza. Czy 
urządzenie działa?

Gdy kropelki wody tworzące mgiełkę są bardzo drobne, 
mgiełka jest niewidoczna. Ten nawilżacz wykorzystuje 
technologię NanoCloud, która zapewnia zdrowe, wilgotne 
powietrze bez tworzenia pary wodnej. Stąd też mgiełki nie 
widać.

Chcę sprawdzić, czy 
czujnik nawilżenia 
działa.

Skieruj strumień nawilżonego powietrza w kierunku czujnika. 
Po chwili odczyt nawilżenia się zmieni. Na wyświetlaczu 
może pojawić się odczyt nawilżenia z zakresu 20% – 95% 
wilgotności względnej.

Nawilżacz nie 
przestanie działać 
nawet wtedy, gdy 
wartość wilgotności 
otoczenia będzie 
zgodna z docelową.

Nawilżacz będzie się włączać w określonych odstępach 
czasu w celu wentylacji powietrza wokół czujnika wilgotności 
i tym dokładniej zmierzyć wilgotność otoczenia. Ustawienie 
to odnosi się do ustawienia poziomu wilgotności, w tym do 
trybu automatycznego.
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9 Uwagi

Pola elektromagnetyczne 
(EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia 
wszystkie normy i jest zgodne z 
wszystkimi przepisami dotyczącymi 
narażenia na działanie pól 
elektromagnetycznych, pod warunkiem 
zgodnego z przeznaczeniem 
użytkowania urządzenia zawartmi w 
instrukcji obsługi.

Zgodność ze standardami EMF

Koninklijke Philips N.V. produkuje 
i sprzedaje wiele produktów 
przeznaczonych dla klientów 
detalicznych, które — jak wszystkie 
urządzenia elektroniczne — mogą 
emitować oraz odbierać sygnały 
elektromagnetyczne. 

Jedną z najważniejszych zasad firmy 
Philips jest podejmowanie wszelkich 
koniecznych działań zapewniających 
bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia 
korzystanie z jej produktów. Obejmuje 
to spełnienie wszystkich mających 
zastosowanie przepisów prawnych oraz 
wymogów standardów dotyczących 
emisji pola magnetycznego (EMF) już 
na etapie produkcji.

Jesteśmy czynnie zaangażowani 
w opracowywanie, wytwarzanie i 
sprzedawanie produktów, które nie 
mają niekorzystnego wpływu na 
zdrowie. Firma Philips zaświadcza, 
że zgodnie z posiadaną obecnie 
wiedzą naukową wytwarzane przez 
nas produkty są bezpieczne, jeżeli są 
używane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8 Gwarancja i 
serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub 
problemów prosimy odwiedzić naszą 
stronę internetową www.philips. pl 
lub skontaktować się z lokalnym 
Centrum Obsługi Klienta firmy Philips 
(numer telefonu znajduje się w ulotce 
gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie 
ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się 
o pomoc do sprzedawcy produktów 
firmy Philips.

Zamawianie części i 
akcesoriów
Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo 
zakupić dodatkowy element, zwróć się 
do sprzedawcy produktów firmy Philips 
lub odwiedź stronę www.philips.pl/c-m/
wsparcie-konsumenta.

W przypadku trudności z zakupem 
części wymiennych skontaktuj się z 
lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy 
Philips (numer telefonu można znaleźć 
w ulotce gwarancyjnej).



207PL

P
o

ls
k

i

Uwaga
Instrukcja obsługi jest dostępna 
w alternatywnej formie na stronie 
internetowej www.philips.pl.

Aktywnie uczestniczymy także w 
doskonaleniu międzynarodowych 
standardów EMF i przepisów 
bezpieczeństwa, co umożliwia nam 
przewidywanie kierunków rozwoju 
standaryzacji i szybkie dostosowywanie 
naszych produktów do nowych 
przepisów.

Ochrona środowiska – 
Recykling

  
Jeżeli urządzenie, opakowanie, 
instrukcja obsługi i tym podobne 
zostały opatrzone symbolem 
przekreślonego kołowego kontenera 
na odpady, oznacza to, że podlega 
selektywnej zbiórce zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/19/UE. Zużytego urządzenia 
nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi 
odpadami gospodarstwa domowego 
i nie należy traktować go jako odpad 
komunalny. Należy dostarczyć go do 
punktu zbiórki selektywnej sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
zorganizowanego przez administrację 
publiczną. 

Poprawna selektywna zbiórka 
przekazywanych urządzeń gwarantuje 
specjalistyczne przetwarzanie oraz 
recykling – co wpływa na zmniejszenie 
negatywnych skutków dla ochrony 
środowiska naturalnego i zdrowia 
ludzkiego, oraz sprzyja odzyskowi 
materiałów i komponentów z których 
wyprodukowane było urządzenie.
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