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1 Nawilżacza 
powietrza

Gratulujemy zakupu i witamy wśród 
klientów firmy Philips!
Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi 
świadczonej przez firmę Philips, 
zarejestruj produkt na stronie  
www.philips.com/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, 
wilgotne 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.

2 Ważne

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.

• Jeżeli przewód zasilający 
nieodłączalny ulegnie 
uszkodzeniu, to powinien 
on być wymieniony w 
centrum serwisowym 
firmy Philips lub przez 
wykwalifikowaną osobę 
w celu uniknięcia 
zagrożenia.
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• Nie używaj nawilżacza, 
jeśli uszkodzona jest 
wtyczka przewodu 
zasilającego, sam 
przewód lub nawilżacz.

• Niniejsze urządzenie 
może być użytkowane 
przez dzieci w wieku co 
najmniej 8 lat i przez 
osoby o obniżonych 
możliwościach fizycznych, 
umysłowych i osoby o 
braku doświadczenia i 
znajomości urządzenia, 
jeżeli zapewniony 
zostanie nadzór lub 
instruktaż odnośnie do 
użytkowania urządzenia 
w bezpieczny sposób, 
tak aby związane z 
tym zagrożenia były 
zrozumiałe. Dzieci nie 
powinny bawić się 
urządzeniem. Dzieci bez 
nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i 
konserwacji urządzenia.

• 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.

• Upewnij się, że nawilżacz 
jest poprawnie złożony/
podłączony po każdym 
czyszczeniu lub po 
każdym zdjęciu górnej 
części i/lub 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.
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• 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 nawilżającego”).

• Nie pierz filtra w pralce 
ani nie myj w zmywarce, 
ponieważ spowoduje to 
jego deformację.

• Aby utrzymać urządzenie 
w czystości, co tydzień 
czyść zbiornik wody i filtr 
nawilżający.

• 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. 

• 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 resztki 
oleju, zapach spalenizny 
lub opary chemiczne.

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

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

• Odłącz urządzenie 
od zasilania podczas 
napełniania i czyszczenia.

• Nie nalewaj wody poprzez 
otwory wylotowe na górze 
nawilżacza.

• Aby zapobiec 
przewróceniu nawilżacza 
przez dzieci, stawiaj 
go zawsze na równej 
powierzchni.
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wiedzą naukową wytwarzane przez 
nas produkty są bezpieczne, jeżeli są 
używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
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.

Recykling 
 - Symbol przekreślonego 

kontenera na odpady, 
oznacza, że produkt podlega 
selektywnej zbiórce zgodnie z 
Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, 
że sprzęt po okresie użytkowania, 
nie może być wyrzucony z innymi 
odpadami gospodarstwa domowego. 
Użytkownik ma obowiązek oddać 
go do podmiotu prowadzącego 
zbieranie zużytego sprzętu 
elektrycznego I elektronicznego, 
tworzącego system zbierania takich 
odpadów - w tym do odpowiedniego 
sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub 
jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może 
mieć szkodliwy wpływ na środowisko 
i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną 
zawartość niebezpiecznych 
substancji, mieszanin oraz części 
składowych. Gospodarstwo domowe 
spełnia ważną rolę w przyczynianiu 
się do ponownego użycia i odzysku 
surowców wtórnych, w tym recyklingu 
zużytego sprzętu. Na tym etapie 
kształtuje się postawy, które 
wpływają na zachowanie wspólnego 
dobra jakim jest czyste środowisko 
naturalne.

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

• Odłącz urządzenie 
od zasilania podczas 
napełniania i czyszczenia.

Pola elektromagnetyczne 
(EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia 
wszystkie normy i jest zgodne z 
wszystkimi przepisami dotyczącymi 
narażenia na działanie pól 
elektromagnetycznych.

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 
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3 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.

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

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.

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.

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 
trzy miesiące wymieniaj filtr na nowy.
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Problem Możliwe rozwiązanie

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.

Podłącz nawilżacz do zasilania i włącz go.

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

Gdy kropelki wody tworzące mgiełkę są bardzo 
drobne, mgły nie widać. Ten nawilżacz wykorzystuje 
technologię NanoCloud, która zapewnia zdrowe, 
wilgotne powietrze bez tworzenia mgiełki wodnej. 
Powoduje to, że mgiełka jest niewidoczna.
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4 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 przejdź na stronę  
www.philips.com/support.
W przypadku trudności z zakupem 
części wymiennych skontaktuj się z 
lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy 
Philips (numer telefonu można znaleźć 
w ulotce gwarancyjnej).
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