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User manual

EN This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
BG  Този продукт е подходящ само за надеждно изолирани помещения или 

нередовна употреба.
CS  Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo 

příležitostné použití.
DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.
DE  Dieses Produkt eignet sich nur für gut isolierte Räume oder für den 

gelegentlichen Gebrauch.
EL  Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους 

ή περιστασιακά.
ES  Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una 

utilización puntual.
ET  See toode sobib kasutamiseks ainult hästi isoleeritud ruumides ja mitte 

pikaajaliselt.
FI  Tämä tuote soveltuu ainoastaan hyvin eristettyihin tiloihin tai satunnaiseen 

käyttöön.
FR  Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière 

occasionnelle.
HR  Ovaj proizvod namijenjen je samo za dobro izolirane prostore ili povremenu 

upotrebu.
HU  A termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmankénti használatra 

alkalmas.
IT  Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso 

occasionale.
KK  Бұл құрылғы сыртқы ортадан оқшауланған ғимаратта немесе аз уақыт 

қолдануға арналған.
LT Šis gaminys tinka naudoti tik gerai izoliuotose patalpose arba retkarčiais.
LV Šo ierīci paredzēts izmantot tikai labi izolētās telpās vai ne pastāvīgi.
MK  Овој производ е наменет само за добро изолирани простории или за 

повремена употреба.
NL  Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimten of incidenteel 

gebruik.
NO  Dette produktet er kun egnet for godt isolerte områder eller sporadisk bruk.
PL  Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do 

stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.
PT  Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou para 

utilização ocasional.

RO  Acest produs este adecvat numai pentru spaţiile bine izolate sau pentru 
utilizarea ocazională.

RU  Этот прибор предназначен для изолированных от внешней среды 
помещений или непродолжительного использования.

SK  Tento výrobok je vhodný len do dobre izolovaných priestorov alebo na 
príležitostné použitie.

SL Ta izdelek je primeren samo za dobro izolirane prostore ali občasno uporabo.
SQ  Ky produkt është i përshtatshëm vetëm për hapësira të izoluara mirë dhe 

përdorim të rastit.
SR  Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolovane prostore ili povremenu 

upotrebu.
SV  Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller sporadisk 

användning.
TR Bu ürün yalnızca iyi yalıtılmış alanlar veya arada bir kullanım için uygundur.
UK  Цей виріб можна використовувати лише у добре провітрюваних 

приміщеннях або час від часу.
מוצר זה מתאים רק למקומות מבודדים היטב או לשימוש לא קבוע.  HE
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1 Urządzenie 3 w 1: oczyszczacz powietrza, 
wentylator i grzejnik

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na 
stronie www�philips�com/welcome�

Opis produktu (rys. a)

A Pilot zdalnego sterowania F Wyświetlacz

B Obudowa G Filtr Philips (FYM220/30)

C Przyciski sterowania H Pokrywa tylna

D Listwa świetlna I Szczelina do przechowywania pilota 
zdalnego sterowania

E Wylot powietrza J Czujnik jakości powietrza

Opis wyświetlacza (rys. b)

K Wyświetlacz temperatury N Wskaźnik jakości powietrza

L Wskaźnik blokady rodzicielskiej O Alarm wymiany filtra

M Wskaźnik stężenia PM2,5

Opis przycisków sterowania (rys.c)

Naciśnij krótko Zegar Oscylacja
Ustawienie 
wentylatora

Ustawienie 
grzejnika

Wł�/wył�

Naciskaj przez 
3 sekundy

Tryb snu, 
swiatło wł�/

wył�

Wyzerowanie 
okresu użyt-
kowania filtra

Zabezpie-
czenie przed 

dziećmi



180 PL

2 Czynności wstępne

Montaż filtra
Uwaga: przed przystąpieniem do montażu filtra upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka 
elektrycznego�

1 Chwyć bok tylnej pokrywy obiema rękami i pociągnij, aby ją zdjąć�  (rys� d)�
2 Wyciągnij filtr z urządzenia (rys� e)�
3 Zdejmij opakowanie filtra (rys� f)�
4 Włóż filtr z powrotem do urządzenia (rys� g)�
5 Załóż ponownie tylną pokrywę (rys� h)�

Konfiguracja pilota zdalnego sterowania
1 Zdejmij plastikową folię z pilota zdalnego sterowania, aby aktywować baterię (rys� i)�
2 Sparuj pilot zdalnego sterowania z urządzeniem, jeśli w domu znajduje się wiele 

urządzeń (patrz rozdział „Parowanie pilota zdalnego sterowania”)�

Uwaga: Umieść pilot zdalnego sterowania w szczelinie, aby automatycznie zaskoczył na miejsce (rys� j)�

3 Korzystanie z urządzenia 3 w 1: oczyszczacz 
powietrza, wentylator i grzejnik

Wskaźnik jakości powietrza

Poziom PM2,5 Kolor wskaźnika jakości 
powietrza Poziom jakości powietrza

≤12 Niebieski Dobry

13–35 Niebiesko-fioletowy Przeciętny

36–55 Fioletowo-czerwony Zły

>55 Czerwony Bardzo zły
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Włączanie i wyłączanie
Uwaga: 
• Włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego� Nie używaj przedłużacza�
• Jeśli po wyłączeniu urządzenie pracuje w trybie ogrzewania, będzie ono nadal działać przez kilka sekund, aby 

odprowadzić pozostałe ciepło� 

1 Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie�
2 Panel wyświetlacza zaświeci się, a urządzenie pokaże poziom cząsteczek PM2,5 i 

temperaturę (rys� k)�
3 Naciśnij przycisk , aby wyłączyć urządzenie�

Grzejnik i wentylator

 Listwa świetlna

Grzejnik (  ) Niski Średni Wysoki Czerwony

Wentylator (  ) Niski Średni Wysoki Niebieski

Oscylacja
Naciśnij przycisk � Urządzenie może oscylować pod trzema kątami: 60°, 120° i 350°�

Ustawianie zegara
Naciśnij przycisk  kilkakrotnie, aby ustawić godziny pracy urządzenia� Zegar można ustawić 
w zakresie od 1 do 7 godzin�

1 godzina 2 godz. 3 godz. 4 godz. 5 godz. 6 godz. 7 godz.

Aby wyłączyć zegar, kilkakrotnie dotknij przycisku , aż zgasną wszystkie wskaźniki godzin�

Ustawianie blokady rodzicielskiej
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć blokadę rodzicielską 

(rys� l)�
 »  zostanie wyświetlony na ekranie�
 » Wszystkie pozostałe przyciski nie odpowiadają z wyjątkiem wyłącznika�

2 Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę 
rodzicielską�

 »  zniknie�
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Tryb snu, włączanie/wyłączanie wskaźników
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy (rys� m)�

 » Wyświetlacz zostanie przyciemniony, a wskaźniki zgasną� 
2 Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wszystkie wskaźniki�

Parowanie pilota zdalnego sterowania
1 Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i odczekaj 10 sekund� Podłącz urządzenie 

do zasilania, a następnie w ciągu 5 sekund dwukrotnie naciśnij przycisk  na 
urządzeniu (rys� n)�

 » Zaświeci się wskaźnik 2h�
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund na pilocie zdalnego sterowania 

(rys� o)�
 » Zaświeci się wskaźnik  i  na przycisku wentylatora, a urządzenie będzie działać 

w trybie wentylatora, co oznacza, że parowanie powiodło się (rys� p)�

Uwaga: Jeśli wskaźnik „2h” miga, należy ponownie rozpocząć parowanie�

Wymiana baterii
1 Delikatnie naciśnij krawędź pokrywy baterii i wyciągnij ją z pilota zdalnego sterowania 

(rys� q)�
2 Włóż nową baterię w prawidłowy sposób (rys� r)�
3 Zamontuj z powrotem pokrywę baterii pilota zdalnego sterowania (rys� s)�

4 Czyszczenie i konserwacja
Uwaga: przed wykonaniem następnej czynności wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego�

Czyszczenie obudowy urządzenia
Do czyszczenia powierzchni urządzenia, w tym wlotu i wylotu powietrza, używaj miękkiej, 
suchej szmatki�  
Oczyść powierzchnię czujnika cząsteczek stałych, nie próbuj otwierać pokrywy czujnika 
(rys� t)� 
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Czyszczenie powierzchni filtra
Czyść powierzchnię filtra odkurzaczem lub szczotką co dwa tygodnie�
1 Pociągnij tylną pokrywę i zdejmij ją z urządzenia (rys� d)�
2 Wyciągnij filtr z urządzenia (rys� u)�
3 Wyczyść powierzchnię filtra za pomocą odkurzacza (rys� v)� 
4 Włóż filtr z powrotem do urządzenia (rys� g)�
5 Załóż ponownie tylną pokrywę (rys� h)�
6 Po wyczyszczeniu filtra umyj dokładnie ręce (rys� w)�

Wymiana filtra

Gdy zapala się alarm wymiany filtra

Uwaga:
• Filtr nie nadaje się do mycia ani ponownego użytku�
• Nie wolno wąchać filtra, ponieważ nagromadziły się na nim zanieczyszczenia z powietrza�

Wymień filtr, gdy na ekranie zaświeci się wskaźnik  (rys� x)�
1 Wymień filtr na filtr Philips (FYM220/30)� Wykonaj czynności opisane w rozdziale 

„Montaż filtra”�
2 Dotknij przycisku , aby włączyć urządzenie�
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby zresetować czas wymiany filtra 

(rys� y)�
 » Alarm wymiany filtra  zniknie z ekranu�

4 Po wymianie filtra umyj dokładnie ręce (rys� w)�

Po zapaleniu się alarmu wymiany filtra

Filtr można wymienić także przed wyświetleniem się na ekranie alarmu wymiany filtra (  )� 
W takim przypadku należy ręcznie wyzerować licznik okresu użytkowania filtra�
1 Odłącz urządzenie od gniazdka zasilania i odczekaj 10 sekund�
2 Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego (rys� z)�
3 W ciągu 15 sekund od włączenia zasilania naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 

3 sekundy, aby zresetować licznik okresu użytkowania filtra�
 » Po pomyślnym zresetowaniu licznika wskaźnik ostrzegawczy wymiany filtra  miga 

jeden raz�
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5 Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z 
urządzenia� Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, 
skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju�

Problem Możliwe rozwiązanie

Strumień powietrza 
wydobywający się z 
wylotu jest słabszy 
niż do tej pory�

• Powierzchnia filtra jest brudna� Wyczyść powierzchnię filtra (patrz 
rozdział „Czyszczenie i konserwacja”)�

Jakość powietrza nie 
poprawia się, choć 
urządzenie pracuje 
już przez długi czas�

• Sprawdź, czy z filtra zostało usunięte opakowanie�
• Sprawdź, czy filtr jest zamontowany w urządzeniu.
• Oczyść powierzchnię pokrywy czujnika ściereczką lub 

odkurzaczem�  
Nie otwieraj pokrywy czujnika ani nie dotykaj jej wnętrza� 

• Pomieszczenie jest za duże lub jakość powietrza na zewnątrz jest 
niska�  
Aby zapewnić optymalną wydajność oczyszczania, podczas 
działania urządzenia drzwi i okna powinny być zamknięte�

• Istnieją wewnętrzne źródła zanieczyszczeń powietrza� Na przykład 
palenie, gotowanie, palenie kadzideł, używanie perfum lub 
alkoholu�

• Kończy się okres eksploatacji filtra� Wymień filtr na nowy�

Urządzenie emituje 
specyficzny zapach�

• Na początku używania z urządzenia może wydobywać się zapach 
plastiku� Jest to zjawisko normalne� 

• Jeśli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny, natychmiast 
wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i obróć 
urządzenie spodem do góry, aby sprawdzić, czy do urządzenia 
nie dostały się obce przedmioty� Jeśli nie, skontaktuj się ze 
sprzedawcą produktów Philips lub autoryzowanym centrum 
serwisowym firmy Philips.

• Z używanego przez dłuższy czas filtra może się wydobywać 
nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem gazów 
unoszących się w pomieszczeniu� Zaleca się ponownie 
aktywować filtr poprzez umieszczenie go w miejscu narażonym 
na bezpośrednie działanie światła słonecznego, aby móc z niego 
wielokrotnie korzystać� Jeśli filtr nadal wydziela zapach, należy 
wymienić filtr�
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Problem Możliwe rozwiązanie

Urządzenie działa 
bardzo głośno�

• W przypadku wybrania wysokiej prędkości poziom hałasu będzie 
wyższy�  

• Z urządzenia może się również wydobywać nietypowy głośny 
dźwięk, jeśli do wylotu powietrza dostał się jakikolwiek obcy 
przedmiot� Natychmiast wyłącz urządzenie i obróć je spodem do 
góry, aby usunąć z niego obce przedmioty�

• Jeśli dźwięk wydawany przez urządzenie jest nieprawidłowy, 
skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju�

Urządzenie 
nadal informuje 
o konieczności 
wymiany filtra, 
choć filtr został już 
wymieniony�

• Być może licznik okresu użytkowania filtra nie został zresetowany� 
Włącz urządzenie� Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 
3 sekund

Funkcja ogrzewania 
nie działa� 

• Sprawdź, czy wlot lub wylot powietrza nie jest zablokowany� 
• Sprawdź, czy powierzchnia filtra nie jest zbyt zabrudzona, i 

czy brud nie blokuje przepływu powietrza� Jeśli tak, funkcja 
ogrzewania mogła przestać działać w celach bezpieczeństwa� 
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Identyfikator(y) modelu: AMF220
Pozycja Symbol Oszczędność Jednostka Pozycja Jednostka
Moc cieplna Rodzaj mocy cieplnej 

wyłącznie dla miejscowych 
elektrycznych 
ogrzewaczy powierzchni 
magazynowych (wybierz 
jedną opcję) 

Nominalna moc 
cieplna

P nom 2,1 kW ręczne sterowanie 
ładunkiem cieplnym 
ze zintegrowanym 
termostatem

[nie]

Minimalna 
moc cieplna 
(orientacyjna)

P min 1,2 kW ręczne sterowanie 
ładunkiem cieplnym z 
informacją o temperaturze 
w pomieszczeniu i/lub na 
zewnątrz

[nie]

Maksymalna 
ciągła moc cieplna

P max, C 1,8 kW elektroniczne sterowanie 
ładunkiem cieplnym z 
informacją o temperaturze 
w pomieszczeniu i/lub na 
zewnątrz

[tak]

Zużycie energii 
elektrycznej 
przez urządzenia 
pomocnicze

moc cieplna wspomagana 
wentylatorem

[nie]

Przy nominalnej 
mocy cieplnej

el max nie dot� kW Typ mocy cieplnej / regulacji 
temperatury w pomieszczeniu (wybierz 
jedną opcję)

Przy minimalnej 
mocy cieplnej

el min nie dot� kW jednoetapowa moc cieplna 
i brak regulacji temperatury 
w pomieszczeniu

[nie]

W trybie 
gotowości

el SB 0 kW Co najmniej dwa etapy 
ręczne, brak regulacji 
temperatury pomieszczenia

[nie]

regulacja temperatury 
w pomieszczeniu z 
termostatem mechanicznym

[nie]

z elektroniczną 
regulacją temperatury w 
pomieszczeniu

[tak] 

Wymogi informacyjne dotyczące miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń
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Pozycja Symbol Oszczędność Jednostka Pozycja Jednostka
elektroniczna regulacja 
temperatury w 
pomieszczeniu oraz zegar 
dzienny

[nie]

elektroniczna regulacja 
temperatury w 
pomieszczeniu oraz zegar 
tygodniowy

[nie]

Inne opcje sterowania (możliwość 
wielokrotnego wyboru)
regulacja temperatury w 
pomieszczeniu z  
wykrywaniem obecności

[nie]

regulacja temperatury 
w pomieszczeniu z 
wykrywaniem otwartego 
okna

[nie]

z opcją kontroli odległości [nie]
z układem adaptacyjnego 
sterowania rozruchem

[nie]

z ograniczeniem czasu 
pracy

[tak]

z czujnikiem żarówki UV-A [nie]
Informacje o 
kontakcie

Philips Consumer Lifestyle B.V.
Building TC, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Holandia

Instrukcja pobrana ze strony lifeplanet.pl

https://lifeplanet.pl/
https://lifeplanet.pl/

