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Вітаємо Вас із придбанням системи догляду за одягом та ласкаво просимо до клубу Philips! Сподіваємося, що ця система Вам 
сподобається. Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті  
www.philips.com/welcome.
Зареєструйте свій виріб вже зараз і користуйтеся низкою переваг, серед яких повна підтримка виробу (включаючи завантаження), 
доступ до інформації про нові вироби, ексклюзивні пропозиції та знижки, і навіть участь у спеціальних опитуваннях щодо новинок 
компанії.

6 Автоматичне 
очищення від 

7 Чищення та 
догляд
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Детальний вигляд

Загальний опис

A Гачок для підвішування

B Кнопка освіження

C Вентиляційні отвори

D Засув вентиляційного отвору

E Антипригарне покриття дошки для 

прасування NeverBurn

F Вентилятор

G Ручка дошки

H Кнопка для нахилу дошки

I Важіль регулювання висоти

J Фіксуючий ремінець

K Відділення для праски

L Праска

M Штепсель

N Лоток для полоскання

O Резервуар для води

P Кнопка розблокування резервуара для 

води

Q Індикатор роботи та індикатор Auto 

CalcClean

R Відділення парового механізму

S Паровий механізм



Прасування
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T Кнопка подачі пари
U Кнопка увімкнення праски з 

індикатором
V Кнопка обдування/всмоктування
D Засув вентиляційного отвору
I Важіль регулювання висоти
H Кнопка для нахилу дошки
J Фіксуючий ремінець
M Штепсель

Вставте штепсель M у розетку із 
заземленням. Засвітиться індикатор 
увімкнення.
Наповніть резервуар водою.
Можна використовувати воду з-під 
крана. 
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 EПоради та секрети прасування
• Для прасування сорочок використовуйте широку частину дошки, щоб зберегти час та зусилля. 
• Щоб запобігти виникненню лиску та слідів від швів на тканині, використовуйте режим обдування. Для того, щоб одяг 

рівно лежав на дошці, використовуйте режим всмоктування.

Розв’яжіть фіксуючий ремінець J 
і розкладіть прасувальну дошку у 
вертикальне положення.
Встановіть обидва засуви 
вентиляційного отвору D у позицію 
прасування.

Натисніть кнопку для нахилу 
дошки H та нахиліть дошку до 
горизонтального положення.
Встановіть прасувальну дошку на 
потрібну висоту за допомогою 
важеля регулювання висоти I.

Витягніть праску зі спеціального 
відділення для праски з правого чи 
лівого боку.
Для увімкнення пристрою натисніть 
кнопку увімкнення праски U. 
Засвітиться індикатор увімкнення.
Прибл. через 2 хвилини праска готова 
до використання.

Якщо Ви хочете прасувати з 
відпарюванням, встановіть регулятор 
температури на прасці у положення 
2 чи вище та натисніть кнопку 
подачі пари T. 
Ніколи не спрямовуйте пару на 
людей.
Примітка: Якщо для регулятора 
температури праски вибрано 
значення, яке менше за 2, пара не 
виділятиметься, адже праска не 
надто гаряча. 

Щоб прасувати в режимі обдування 
на дошці, натисніть на прасці кнопку 
обдування. 
Щоб прасувати у режимі 
всмоктування, натисніть на прасці 
кнопку всмоктування. 
Примітка: Щоб вимкнути функцію 
обдування/всмоктування, знову один 
раз натисніть ту саму кнопку.

Під час прасування можна класти 
гарячу праску безпосередньо на 
покриття прасувальної дошки.

Гарячу праску можна поставити у 
жаростійке відділення для зберігання 
одразу ж після вимкнення.
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A Гачок для підвішування
D Засув вентиляційного отвору
U Кнопка увімкнення парового 

механізму з індикатором
V Кнопка обдування/всмоктування
T Кнопка подачі пари
H Кнопка для нахилу дошки
I Важіль регулювання висоти
J Фіксуючий ремінець
M Штепсель

Обробка парою

 EПоради та секрети обробки парою.
• Паровий механізм ідеально підходить для обробки усіх делікатних тканин, таких як шовк, вовна та кашемір.
• Для того, щоб обробити парою жакет, покладіть його безпосередньо на дошку. Для обробки парою блузки чи сукні 

використовуйте гачок для підвішування A.
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Вставте штепсель M у розетку із 
заземленням. Засвітиться індикатор 
увімкнення.
Наповніть резервуар водою.
Можна використовувати воду з-під 
крана. 

Розв’яжіть фіксуючий ремінець J 
і розкладіть прасувальну дошку у 
вертикальне положення.
Встановіть обидва засуви 
вентиляційного отвору D у позицію 
прасування.

Витягніть паровий механізм з 
відділення для парового механізму. 
Для увімкнення парового механізму 
натисніть кнопку увімкнення 
парового механізму U. Засвітиться 
індикатор увімкнення.
Прибл. через 2 хвилини паровий 
механізм готовий до використання.

Натисніть кнопку подачі пари T.
Ніколи не спрямовуйте пару на 
людей.

Щоб користуватися функцією 
обдування, натисніть на паровому 
механізмі кнопку обдування.
Щоб користуватися функцією 
всмоктування, натисніть на паровому 
механізмі кнопку всмоктування. 
Примітка:  Щоб вимкнути функцію 
обдування/всмоктування, знову один 
раз натисніть ту саму кнопку.

Паровий механізм при необхідності 
можна повісити на ручку дошки G. 
Гарячий паровий механізм можна 
поставити у жаростійке відділення 
для зберігання одразу ж після 
вимкнення.

Гарячий паровий механізм можна 
поставити у жаростійке відділення 
для зберігання одразу ж після 
вимкнення.
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B Кнопка освіження
C Вентиляційний отвір
D Засув вентиляційного отвору
H Кнопка для нахилу дошки
I Важіль регулювання висоти
J Фіксуючий ремінець
M Штепсель

Освіження

1 2

 EПоради та секрети освіження.
• Ідеально підходить для усунення запахів сигаретного диму з жакетів, 

плащів та светрів.
• Поєднуйтe режим освіження та обробки парою, щоб одночасно 

відсвіжити одяг та усунути складки.
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Вставте штепсель M у розетку із 
заземленням. Засвітиться індикатор 
увімкнення.
Розв’яжіть фіксуючий ремінець J 
і розкладіть прасувальну дошку у 
вертикальне положення.
Встановіть обидва засуви вентиляційного 
отвору D у позицію освіження.

Натисніть кнопку освіження B 
позаду прасувальної дошки.
Пристрій почне освіжати Ваш одяг.
Цей процес триває 10 хвилин і 
припиняється автоматично.

Пристрій обладнано функцією автоматичного вимкнення. Коли праска або паровий механізм не 
використовується більше, ніж 10 хвилин, пристрій автоматично вимикається і переходить у режим 
очікування. Чути кілька звукових сигналів і світиться зелений індикатор роботи.
1   Щоб вимкнути функцію автоматичного вимкнення, натисніть на прасці або паровому механізмі 

кнопку увімкнення один раз. 
Почне блимати індикатор роботи.
2   Зачекайте, поки індикатор перестане блимати. Коли індикатор почне світитися без блимання, 

пристроєм знову можна користуватися.

4 Автоматичне вимкнення
1

Зберігання
1

2

3

5
Встановіть прасувальну дошку у 
положення для зберігання та закріпіть 
її за допомогою фіксуючого ремінця.

Для зберігання шнура достатньо 
трохи потягнути його до себе, а 
потім відпустити. Шнур скручується 
автоматично.

Тепер пристрій можна вільно 
перемістити, тягнучи його за ручку 
для дошки.



Автоматичне очищення від накипу Auto CalcClean

Примітка:  Функція автоматичного очищення від накипу Auto CalcClean активується автоматично після того, як було 
використано приблизно 3-5 резервуари води.

Примітка:  Після активації функції автоматичного очищення від накипу Auto CalcClean процес очищення неможливо зупинити 
або упустити.Якщо процес автоматичного очищення від накипу Auto CalcClean перервано (наприклад, пристрій 
від’єднано від мережі, знято лоток для полоскання, у резервуарі закінчилась вода), слід вжити відповідних заходів 
(наприклад, вставити штепсель у розетку із заземленням, поставити лоток для полоскання на місце, налити у 
резервуар води), після чого процес автоматичного очищення від накипу Auto CalcClean відновиться і триватиме до 
завершення.

Якщо активовано функцію 
автоматичного очищення від 
накипу Auto CalcClean, блимає 
синій індикатор Auto CalcClean, а з 
пристрою надходять звукові сигнали.
Очищення від накипу триває 
приблизно 3 хвилини.
Під час очищення із системи 
надходять звуки клацання і подачі 
води. Це нормально.
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Приблизно через 3 хвилини 
вода, якою промивався пристрій, 
стікає у лоток для полоскання, 
що знаходиться нижче. Звукові 
сигнали лунають частіше, а на лотку 
для полоскання блимає червоний 
індикатор.

Вийміть лоток для полоскання.

Вилийте воду в раковину. 

Із лотка для полоскання витікатиме 
вода, якщо її не вилити перед 
наступним сеансом автоматичного 
очищення від накипу Auto 
CalcClean. 

Вставте лоток для полоскання 
у пристрій. Звукові сигнали 
перестануть надходити із пристрою, 
а червоний індикатор згасне.

Примітка: Після автоматичного 
очищення від накипу Auto CalcClean 
засвічується індикатор роботи. 
Пристрій починає нагріватися і 
приблизно через 2 хвилини буде 
знову готовий до використання. 
Користуватися паровим механізмом 
можна буде після нагрівання праски.

Чищення та догляд7
Чищення підошви праски
Час від часу на підошві праски з’являються коричневі чи білі частинки накипу, що виходять разом із парою чи краплинами 
води. Це може відбуватися під час прасування з відпарюванням на низькій температурі ( 2 або нижче, наприклад, без 
відпарювання), якщо в резервуарі надто багато води або після завершення процесу автоматичного очищення від накипу Auto 
CalcClean. 
Щоб почистити підошву праски:
1  Встановіть регулятор температури в положення ‘MIN’.
2  Натисніть на прасці кнопку “увімк./вимк.”, щоб увімкнути праску, та зачекайте, доки індикатор нагріву перестане блимати.
3  Поставте праску на бавовняну тканину.
4  Натисніть на кнопку подачі пари та рухайте праскою вперед-назад. 
Поєднання пари і води вимиє бруд з підошви праски.
5  Повторюйте кроки 1 і 4, доки вода, що виходить з отворів на підошві праски, не буде чистою. 



Запитання, що часто задаються
У цьому розділі знаходиться список запитань про пристрій, які часто задаються. Якщо Ви не можете знайти відповіді на своє запитання, зверніться 
до Центру обслуговування споживачів у Вашій країні.

Запитання Відповідь
Чому із системи продовжують 
надходити звукові сигнали і 
блимають індикатори?

Якщо блимає синій індикатор Auto CalcClean, можливо, триває процес автоматичного очищення Auto CalcClean. Процес триває приблизно 
3 хвилини. Якщо блимає червоний індикатор внизу лотка для полоскання, слід спорожнити лоток для полоскання і знову вставити його у 
пристрій. Якщо блимає червоний індикатор на резервуарі для води, у резервуарі недостатньо води, або він неправильно встановлений у 
відділення для резервуара з водою. Наповніть резервуар водою та встановіть його належним чином у відповідне відділення.

Чому індикатор на лотку для 
полоскання блимає, а пристрій видає 
звукові сигнали?

Після завершення процесу очищення від накипу Calc-Cleaning індикатор на лотку для полоскання починає блимати, а пристрій видає звукові 
сигнали. Спорожніть лоток для полоскання та встановіть його на місце перед тим, як увімкнути праску.

Чому індикатор на резервуарі для 
води блимає?

Резервуар для води порожній або встановлений неправильно. У такому випадку індикатор на резервуарі блимає, пристрій видає звукові 
сигнали, а після натискання кнопки подачі пари праска/паровий резервуар не подає пару. Наповніть резервуар водою та встановіть його 
належним чином, проштовхнувши у спеціальне відділення для резервуара з водою.

Чому індикатор на прасці/паровому 
механізмі блимає?

Праска/паровий механізм ще не готові до використання. Бойлер досі нагрівається. Зачекайте 2 хвилини, доки індикатор не почне світитися 
без блимання. Тоді натисніть кнопку подачі пари на прасці/паровому індикаторі та почніть прасування.

Чому пристрій не працює? Можуть бути проблеми з під’єднанням. Перевірте шнур живлення, штекер і розетку.

Чому праска/паровий механізм не 
нагріваються?

Можливо, праску/паровий механізм не увімкнено. Вийміть праску/паровий механізм із відділення для зберігання та один раз натисніть кнопку 
“увімк./вимк.” на прасці/паровому механізмі.

Можливо, триває процес автоматичного очищення від накипу Auto Calc-Clean (блимає індикатор Auto CalcClean) або лоток для полоскання 
повний (блимає червоний індикатор на лотку для полоскання). Спорожніть лоток для полоскання і знову вставте його у пристрій. Зачекайте 
приблизно 2 хвилини, поки пристрій не нагріється. Користуватися паровим механізмом можна буде після нагрівання праски.

Чому праска/паровий механізм 
вимикається?

Можливо, активовано функцію автоматичного вимкнення. Пристрій вимикається автоматично, якщо кнопка подачі пари на прасці/паровому 
механізмі не використовується протягом 10 хвилин. Натисніть один раз кнопку “увімк./вимк.” на прасці/паровому механізмі для відключення 
функції автоматичного вимкнення. Зачекайте, доки індикатор на прасці/паровому механізмі не почне світитися без блимання.

Чому з праски/парового механізму 
виходить дим?

Невелика кількість диму може виходити з праски/парового механізму під час першого використання, оскільки деякі частини пристрою 
оброблені мастилом. Такий дим - нормальне явище, і він через деякий час припиняється.

Чому вимикається режим освіження? Режим освіження триває 10 хвилин, після чого автоматично вимикається. Для того щоб знов увімкнути режим освіження, натисніть кнопку 
освіження.

Чому з праски/парового механізму 
не виходить пара?

Можливо, у резервуарі недостатньо води, або він неправильно встановлений у відділення для резервуару з водою. Наповніть резервуар 
водою та встановіть його належним чином у відповідне відділення.

Можливо, пристрій недостатньо гарячий для того, щоб випускати пару. Нагрівання триває дві хвилини. Почекайте, доки індикатор на прасці 
не почне світитися без блимання. Тоді натисніть кнопку подачі пари, щоб почати процес обробки парою.

Можливо, Ви не натиснули кнопку подачі пари. Натисніть дану кнопку на ручці праски/парового механізму, щоб почати процес обробки 
парою.

На прасці встановлена надто низька температура. Встановіть регулятор температури праски на дві позначки або вище.

Можливо, триває процес автоматичного очищення від накипу Auto CalcClean (блимає індикатор Auto CalcClean), або після автоматичного 
очищення Auto CalcClean лоток для полоскання повний (на лотку для полоскання блимає червоний індикатор). Спорожніть лоток для 
полоскання і знову вставте його у пристрій. Зачекайте 2 хвилини, поки пристрій нагріється. Користуватися паровим механізмом можна буде 
після нагрівання праски.

Чому пристрій створює шум? Якщо чути переривчастий шум, це вода періодично подається з резервуара для води у бойлер.

Якщо чути довгий звук подачі води і блимає індикатор Auto CalcClean, триває процес автоматичного очищення Auto CalcClean.

Якщо шум продовжується довший час або стає дуже гучним, спершу перевірте, чи резервуар для води правильно встановлено у пристрої. 
Якщо резервуар встановлено правильно, але шум продовжується, вимкніть пристрій та зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips 
або до місцевого дилера Philips.

Пристрій оснащений вентилятором з підсвіткою, який постійно працює під час використання. Цей вентилятор покращує роботу пристрою, і 
його вимкнути не можна.

Чому потік повітря недостатній? Можливо, засуви вентиляційного отвору знаходяться у неправильному положенні. В режимі прасування та обробки парою вентиляційні 
отвори повинні бути закриті за допомогою встановлення обох засувів у положення прасування. Якщо невелика кількість повітря виходить 
з вентиляційних отворів після того, як Ви їх закрили - це нормальне явище, яке не впливає на роботу пристрою. У режимі освіження 
вентиляційні отвори повинні бути відкриті і встановлені у положення освіження.

Чому на прасувальній дошці є краплі 
води/мокрі плями?

Якщо прасувальну дошку використовувати протягом тривалого часу, всередині неї конденсується надто багато пари, що спричиняє 
виникнення мокрих плям на поверхні. Після використання залиште прасувальну дошку розкладеною на деякий час, щоб вона висохла. Або 
натисніть кнопку освіження та залиште вентилятор увімкненим, доки пристрій автоматично не вимкнеться через 10 хвилин. Тоді від’єднайте 
пристрій від мережі та відкладіть для зберігання.

Чому на прасці/паровому механізмі 
виступають краплі води?

У шлангу праски/парового механізму збирається вода. Це означає, що краплі води виступають на прасці/паровому механізмі протягом 
перших кількох секунд обробки парою на початку процесу прасування/обробки парою та після невеликої перерви під час цього процесу.

На прасці встановлена надто низька температура. Встановіть регулятор температури праски на дві позначки або вище.

Навіщо потрібний режим 
обдування?

Під час використання режиму обдування одяг лежить на повітряній подушці. Це запобігає виникненню лиску та слідів від швів на тканині.

Навіщо потрібний режим 
всмоктування?

Коли Ви використовуєте режим всмоктування, одяг лягає на прасувальну дошку рівно та акуратно. Це забезпечує прасування без складок.

Як увімкнути та вимкнути функцію 
обдування/всмоктування?

Щоб увімкнути функцію обдування/всмоктування на дошці, один раз натисніть на прасці/паровому механізмі кнопку обдування/всмоктування. 
Щоб вимкнути функцію обдування/всмоктування, знову один раз натисніть ту саму кнопку. Пам’ятайте, що на дошці доступна функція 
легкого всмоктування, яка постійно увімкнена і не вимикається. Це забезпечує кращі результати прасування.

Як розпрасувати складки на покритті 
дошки для прасування?

Покриття дошки для прасування має 3 шари. Складки на покритті дошки виникають через згини на нижніх шарах. Розпростуйте складки 
і розпрасуйте покриття дошки з відпарюванням, щоб усунути складки. Для кращих результатів після прасування з відпарюванням 
використовуйте функцію всмоктування на дошці. Щоб активувати функцію всмоктування на дошці, один раз натисніть на прасці кнопку 
всмоктування.
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Важлива інформація
Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як 
використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої 
довідки.
Небезпечно
 , Ніколи не занурюйте праску, паровий механізм чи сам 

пристрій у воду.
Попередження
 , Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, 

чи збігається напруга, вказана у табличці характеристик, із 
напругою у мережі.

 , Не використовуйте пристрій, якщо на штекері, шнурі 
живлення, шлангах подачі пари або самому пристрої 
помітні пошкодження, або якщо пристрій упав чи протікає.

 , Якщо шнур живлення або шланги подачі пари 
пошкоджено, для запобігання небезпеки обов’язково 
замініть їх оригінальними компонентами Philips 
у сервісному центрі Philips або звернувшись до 
кваліфікованих осіб. 

 , Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він 
під’єднаний до мережі.

 , Цей пристрій не призначено для користування особами 
(включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями 
чи розумовими здібностями, або без належного досвіду 
та знань, крім випадків користування під наглядом чи за 
вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.

 , Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися 
пристроєм.

 , Слідкуйте, щоб шнур живлення та шланги подачі ніколи не 
торкалися гарячої підошви праски.

 , Якщо під час використання пара виходить з лотка для 
полоскання, вимкніть пристрій і зверніться до сервісного 
центру Philips. 

Увага
 , Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
 , Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджені шнур і шланги 

подачі пари.
 , Ніколи не знімайте покриття прасувальної дошки під час 

прасування чи одразу після використання. Перед тим, як 
зняти покриття, дайте пристрою охолонути.

 , Температура підошви праски може бути дуже високою і 
спричинити опіки.

 , Після закінчення прасування чи обробки парою, під час 
чищення пристрою, а також якщо Ви навіть ненадовго 
залишаєте пристрій, виймайте штепсель із розетки.

 , Не переносіть пристрій під час використання. 

 , Не використовуйте пристрій для прасування дуже вологих 
тканин.

 , Завжди ставте і використовуйте праску на стійкій, рівній, 
горизонтальній поверхні.

 , Не накривайте пристрій тканиною, папером чи іншим 
покриттям одразу ж після використання.

 , Завжди транспортуйте пристрій у положенні для 
зберігання, зі складеною та добре закріпленою фіксуючим 
ремінцем прасувальною дошкою.

 , Цей пристрій призначений лише для побутового 
використання. Оберігайте пристрій від дії атмосферних 
явищ (наприклад, дощу, сонця, холоду).

 , Якщо пристрій використовується неналежним чином, для 
професійних або напівпрофесійних цілей, чи з порушенням 
вказівок цієї інструкції, гарантія втрачає чинність, а компанія 
Philips не несе відповідальності за можливі збитки.

Тип води, яку слід використовувати
 , Не заливайте у резервуар для води парфуми, оцет, 

крохмаль, засоби проти накипу, засоби для прасування чи 
інші хімікати.

 , Можна використовувати воду з-під крана. Якщо вода 
дуже жорстка, радимо розбавляти її рівною кількістю 
фільтрованої води.

Навколишнє середовище
Не викидайте пристрій разом із звичайними 
побутовими відходами, а здавайте його в 
офіційний пункт прийому для повторної 
переробки. Таким чином Ви допомагаєте 
захистити довкілля.

Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам 
електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими 
дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за 
умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, 
поданими у цьому посібнику користувача.

Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж 
виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips  
www.support.philips.com або зверніться до Центру 
обслуговування клієнтів компанії Philips у своїй країні 
(телефон можна знайти у гарантійному талоні). Якщо у Вашій 
країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до 
місцевого дилера Philips.


