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ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from
the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/
welcome.

Important
Read this important information carefully before you
use the appliance and save it for future reference.
Danger
-- Never vacuum up water or any other liquid,
flammable substances or hot ashes.
Warning
-- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
-- Do not use the appliance if the plug, the mains cord
or the appliance itself is damaged.
-- If the mains cord is damaged, you must have it replaced
by Philips, a service centre authorised by Philips or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-- This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.

-- The plug must be removed from the socket-outlet
before cleaning or maintaining the appliance.
-- Do not point the hose, the tube or any other
accessory at the eyes or ears nor put it in your mouth.
Caution
-- Never use the appliance without the motor
protection filter (located in the dustbag
compartment). This could damage the motor and
shorten the life of the appliance.
-- Only use Philips s-bag® disposable
synthetic dustbags or the reusable dustbag. Using
other types or brands of dustbags might cause
damage to the vacuum cleaner.
-- Specific types only: Always replace the batteries of
the remote control with batteries of the correct type.
-- Specific types only: Remove the batteries of the
remote control if you are not going to use the
appliance for one month or more.
-- To guarantee optimal dust retention and
performance of the vacuum cleaner, always replace
the filters with original Philips filters of the correct
type (see chapter ‘Ordering accessories’).
-- Maximum noise level: Lc = 84 dB(A)
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic fields.

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts (such as dustbags, filters and additional
nozzles), visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips
dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your
country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).
Recycling
-- This symbol means that this product shall not be disposed of with
normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 1).
-- This symbol means that this product contains batteries which shall not
be disposed of with normal household waste (2006/66/EC) (Fig. 2).
-- Follow your country’s rules for the separate collection of electrical
and electronic products and batteries. Correct disposal helps prevent
negative consequences for the environment and human health.
-- To remove disposable batteries, see the instructions for placing and/or
removing batteries in the user manual.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
Troubleshooting
This chapter summarises the most common problems you could encounter
with the appliance. If you are unable to solve the problem with the
information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently
asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.
Problem

Possible cause

Solution

The suction
power is
insufficient.

The dustbag
is full.

Empty the reusable dustbag or replace
the disposable dustbag.

The filters are
dirty.

Clean or replace the filters.

Problem

Possible cause

Solution

The suction
power is
set to a low
setting.

Increase the suction power with the
regulator on the appliance or on the
handgrip.

The nozzle,
tube or hose
is blocked up.

To remove the obstruction, disconnect
the blocked-up item and connect it (as
far as possible) the other way around.
Switch on the vacuum cleaner to force
the air through the blocked-up item in
opposite direction.

When I use
my vacuum
cleaner I
sometimes
feel electric
shocks.

Your vacuum
cleaner builds
up static
electricity. The
lower the air
humidity, the
more static
electricity
the appliance
builds up.

Discharge the appliance by frequently
holding the tube against other metal
objects in the room (for example the
legs of a table or chair, a radiator etc.).
You can also raise the air humidity level
in the room.

Specific
types only:
The infrared
remote
control does
not function.

The batteries
do not make
full contact
or have not
been inserted
properly.

Remove the lid of the battery
compartment and insert the batteries
correctly. Make sure the - and + poles
point in the right direction.

The batteries
are empty.

Replace the batteries. You can continue
to vacuum but you cannot use the
remote control to increase or decrease
the suction power or to switch off the
appliance. To switch off the appliance,
press the on/off button on the appliance.

TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.

Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
-- Hiçbir zaman su veya başka bir sıvıyı, yanıcı
maddeleri veya sıcak külleri süpürmeyin.
Uyarı
-- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
-- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle
kullanmayın.
-- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
-- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel,
motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının
bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması
durumunda mümkündür.
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----
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Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı
bakımı herhangi bir gözetim olmadan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Cihazı temizlemeden veya cihazın bakımını
yapmadan önce fişi prizden çekilmelidir.
Hortumu, boruyu veya diğer herhangi bir
aksesuarı gözlerinize veya kulaklarınıza tutmayın ya
da ağzınıza sokmayın.
Dikkat
Motor koruma filtresi (toz torbası bölmesindedir)
olmadan cihazı kesinlikle kullanmayın. Bu, motorun
zarar görmesine ve cihazın kullanım ömrünün
azalmasına neden olabilir.
Sadece Philips s-bag® tek kullanımlık sentetik toz
torbalarını veya tekrar kullanılabilir toz torbalarını
kullanın. Diğer toz torbası türleri veya markaları,
elektrikli süpürgeye zarar verebilir.
Sadece belirli modellerde: Uzaktan kumandanın
pillerini mutlaka doğru tipteki pillerle değiştirin.
Sadece belirli modellerde: Cihazı bir ay veya daha
uzun süre kullanmayacaksanız uzaktan kumandanın
pillerini çıkarın.
Elektrikli süpürgenin optimum toz tutma ve performans
sağlaması için, filtreleri her zaman doğru tipteki orijinal
Philips filtreleri ile değiştirin (bkz. ‘Aksesuar siparişi’
bölümü).
Maksimum gürültü düzeyi: Lc = 84 dB(A)

Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça (toz torbaları, filtreler ve ek başlıklar gibi)
satın almak için www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya
da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet
Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti
kitapçığına başvurun).
Geri dönüşüm
-- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği
anlamına gelir (2012/19/EU) (Şek. 1).
-- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken piller
içerdiği anlamına gelir (2006/66/EC) (Şek. 2).
-- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin
ülkenizde geçerli olan kurallara uyun. Bu işlemin doğru şekilde yapılması
çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine
yardımcı olur.
-- Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için kullanım kılavuzunda bulunan, pillerin
yerleştirilmesi ve/veya çıkarılmasına ilişkin talimatlara bakın.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support
adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Sorun giderme
Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir.
Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki
Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun

Nedeni

Çözüm

Emiş gücü
yetersiz.

Toz torbası
dolu olabilir.

Tekrar kullanılabilir toz torbasını boşaltın
veya tek kullanımlık toz torbasını değiştirin.

Filtreler kirli
olabilir.

Filtreleri temizleyin ya da değiştirin.

Emiş gücü düşük Emme gücünü cihazdaki veya saptaki
ayarda olabilir.
regülatörle artırın.
Başlık, boru
Herhangi bir tıkanma söz konusu
veya hortum
olduğunda, tıkanan aparatı çıkartarak
tıkanmış olabilir. ters taraftan (mümkün olduğunca uzak)
takın. Elektrikli süpürgeyi açarak tıkanmış
parçaya ters yönden hava gönderin.
Elektrikli
süpürgeyi
kullanırken
bazen elektrik
çarpmış gibi
hissediyorum.

Elektrikli
süpürgenizde
statik elektrik
birikmiştir.
Havadaki nem
ne kadar düşük
olursa, cihazlarda
biriken statik
elektrik o kadar
yüksek olur.

Boruyu sık sık odadaki diğer metal
nesnelere değdirerek cihaz yükünü
boşaltın (örneğin, masanın veya
sandalyenin ayakları, radyatör vb.).
Odadaki havanın nem seviyesini de
artırabilirsiniz.

Sadece belirli
modellerde:
Kızılötesi
uzaktan
kumanda
çalışmıyor.

Piller tam
olarak temas
etmiyor veya
düzgün şekilde
takılmamış.

Pil yuvasının kapağını kaldırın ve pilleri
düzgün şekilde takın. - ve + kutupların
doğru yönde yerleştirilmiş olduğundan
emin olun.

Piller bitmiştir.

Pilleri değiştirin. Elektrikli süpürgeyi
kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak
emiş gücünü artırmak veya azaltmak
için ya da cihazı kapatmak için uzaktan
kumandayı kullanamazsınız. Cihazı
kapatmak için cihaz üzerindeki açma/
kapama düğmesine basın.
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