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Kui voolupesal, millesse õhuniisutaja on
ühendatud, on halvad ühendused, muutub
õhuniisutaja pistik kuumaks. Veenduge, et
ühendate õhuniisutaja õigesti ühendatud
voolupessa.

Asetage ja kasutage õhuniisutajat alati
kuival, stabiilsel, tasasel ja horisontaalsel
pinnal.

Ärge pange midagi õhuniisutaja peale ja
ärge istuge õhuniisutaja peale.

Veenduge, et õhuniisutaja on õigesti lahti
võetud/kokku pandud iga kord kui seda
puhastate või kui olete ülemise kesta ja/või
veepaagi täitmiseks eemaldanud.
Õhuniisutaja peab olema õigesti kokku
pandud, et see töötaks korralikult ja
ohutult.

Kasutage ainult Philipsi originaalfiltrit, mis
on spetsiaalselt õhuniisutaja jaoks
mõeldud. Ärge kasutage ühtegi teist filtrit.

Vältige õhuniisutaja (eriti õhu sisstõmbe-
ja väljalaskeavade) vastu koputamist
kõvade esemetega.

Ärge pange sõrmi ega teisi objekte õhu
sisstõmbe- ja väljalaskeavadesse, et vältida
vigastusi või õhuniisutaja talitlushäireid.

Ärge kasutage õhuniisutajat, kui olete
siseruumides kasutanud tossu-tüüpi
putukatõrjet või kohtades, kus on õlijääke,
põlevaid viirukeid või keemilisi aure.

Ärge kasutage õhuniisutajat
gaasiseadmete, kütteseadmete või
tulekollete lähedal.

Tõmmake õhuniisutaja pärast kasutamist
ning enne puhastamist vooluvõrgust välja.

Ärge täitke õhuniisutajat veega, kasutades
õhu väljalaskeavasid õhuniisutaja peal.

Paigaldage õhuniisutaja õigesti, et vältida
selle ümberajamist laste poolt.

Ärge kasutage õhuniisutajat ruumides, kus
on suured temperatuurikõikumised, kuna
see võib põhjustada kondensatsiooni
õhuniisutaja sees.

Ohutus

Oht

Hoiatus
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Ärge pritsige õhuniisutaja läheduses ühtegi
kergesti süttivat ainet, nagu näiteks
putukamürki ega lõhnaõli.

Veepaagis olev vesi ei kõlba joomiseks.
Ärge jooge seda vett ja ärge kasutage seda
loomadele jootmiseks ega taimede
kastmiseks. Kui tühjendate veepaaki,
kallake vesi äravoolutorust alla.

Enne õhuniisutaja vooluvõrku ühendamist
veenduge, et õhuniisutaja alla märgitud
voltide arv ühtib kohaliku vooluvõrgu
pingega.

Ärge kasutage õhuniisutajat, kui voolujuhe
või õhuniisutaja ise on saanud vigastada.

See õhuniisutaja ei ole mõeldud
kasutamiseks inimestele (kaasa arvatud
lastele), kellel on vähenenud füüsiline,
vaimne või sensoorne võime või puudub
kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul,
kui nad on järelvalve all või neile on antud
juhendeid toote käsitlemiseks inimese
poolt, kes vastutavad nende ohutuse eest.

See seade ei ole mänguasi. Lapsi peab
jälgima, et nad ei mängiks õhuniisutajaga.

Ärge blokeerige õhu sissetõmbe- ja
väljalaskeavasid, näiteks asetades asju
väljalaskeava peale või sissetõmbeava ette.

Lugege seda kasutusjuhendit enne õhuniisutaja
kasutamist ning säilitage see tulevikuks.
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Kui õhuniisutajat ei kasutata pikemat aega,
võivad bakterid filtrites kasvama hakata.
Kontrollige filtreid pärast pikemat
mittekasutamist. Kui filter on väga must,
asendage see uuega (vaadake peatükki
“Filtri vahetamine“).

Ärge peske filtrit pesumasinas ega
nõudepesumasinas, muidu see
deformeerub.

Õhuniisutaja on mõeldud kasutamiseks
koduses majapidamises normaalsetes
töötamistingimustes.

Puhastage veepaaki iga nädal, et hoida see
puhas.

Täitke veepaaki ainult külma kraaniveega.
Ärge kasutage põhjavett ega kuuma vett.

Ärge pange veepaaki muid aineid peale
vee. Ärge lisage vette lõhnaaineid ega
keemilisi koostisosi. Kasutage ainult vett
(kraanivett, puhastatud vett, mineraalvett
või muud sorti joodavat vett).

Kui te ei kasuta õhupuhastajat pikemat
aega, puhastage veepaak ja kuivatage
õhuniisutaja filter.

Kui soovite õhuniisutajat liigutada,
eemaldage see enne vooluvõrgust. Seejärel
tühjendage veepaak ja hoidke seda
horisontaalselt.

Hoidke niiskussensor kuivana. Kui sensor
saab märjaks, võib see niiskustaset valesti
arvutada ja õhuniisutaja võib lõpetada töö
vale niiskustaseme tõttu.
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2. Teie õhuniisutaja

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi
kasutajaks!

Saamaks täielikku tuge, mida Philips pakub,
registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Philipsi õhuniisutaja toob värsket, niisutatud õhku
teie majja, mis on kogu teie pere tervisele hea. Sellel
on aurutussüsteem, mis võimaldab täislikku ja teie
kodu kuiva õhu sobivat niisutust. Õhuniisutaja hoiab
kinni baktereid, kaltsiumi ja teisi veeosakesi ning
toodab ainult tervislikku niisutatud õhku. Enam ei
pea te talvehooajal taluma kuiva õhku, mida
põhjustab konditsioneer.

Me loodame, et naudite selle seadme kasutamist
sama palju, kui meie nautisime selle loomist.

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne õhuniisutaja
paigaldamist ja kasutamist. Säilitage see tulevikuks.

Veenduge, et pakendis on järgmised osad:

Mis kuulub varustusse?

Ülemine osa

Niisutusfilter
(HU4102)

Filtritugi

Ujuk

Antibakteriaaln
e filter -

(saadaval
ainult H 4803
puhul)

HU4112

u

Veepaak

Kasutusjuhend

Garantii

Kiire alustamise juhend



Õhuniisutaja ettevalmistamine
1.

2.

3.

Hoidke ülemist osa mõlemalt poolt, et see üles
tõsta.

Täitke veepaak külma kraaniveega, kuni
maksimaalse veetaseme indikaatorini.

Asetage ülemine osa tagasi veepaagi külge.
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Niiskusindikaatori
mõistmine

Tervisliku õhu kaitsealarmi ja -
luku tutvustus

Õhuniisutaja sisse- ja
väljalülitamine

Märkus

Märkus

Märkus

�

�

�

�

�

�

Sobiv niiskustase on 40RH% kuni 60RH%.

Niiskusindikaatori täpsus on umbes
±10%.

Toa niiskustaseme mõõtmine võtab natuke
aega.

Niiskusindikaatori valgustus on saadaval
ainult HU4802 puhul.

Õhuniisutajal on sisseehitatud
niiskussensor. Kui soovitud niiskustase on
saavutatud, on niiskusindikaatori valgustus
sinine. Kui soovitud niiskustaset ei ole
saavutatud, on niiskusindikaatori valgustus
punane.

Puhkereþiimis punane indikaator ei vilgu,
vaid valgustub, kui veetase on madal.

See õhuniisutaja on varustatud sisseehitatud
niiskussensoriga. puhul on teil
võimalik määrata soovitud niiskustase 40%RH,
50%RH ja 60%RH peale. Niiskusindikaatori
valguse värv näitab, kas eesmärk on saavutatud või
mitte. puhul kuvatakse tegelikku
niiskustaset kontrollpaneeli keskel alates 20%RH
kuni 95%RH.

Sinine eesmärk saavutatud

Punane eesmärk saavutamata

Niiskusindikaatori valgustus süttib automaatselt
sisse, kui õhuniisutaja lülitatakse sisse.

Tervisliku õhu kaitsealarm annab teile aegsasti
teada, millal veepaak vajab täitmist. Kui veetase
hakkab veepaagis madalale jõudma, hakkab
kontrollpaneelil vilkuma punane indikaator, andes
teada, et on aeg veepaaki täita. See vilgub 30
minutit. Pärast seda jääb see indikaator
valgustatuks, kuni veepaak täidetakse veega.
Tervisliku õhu kaitselukk tagab, et teie õhuniisutaja
ei töötaks tühja veepaagiga. Kui veepaak on tühi ja
vajab täitmist, lülitab tervisliku õhu kaitselukk
õhuniisutaja 30 minuti pärast välja ja punane
indikaatortuli valgustub. Kui täidate veepaagi
korralikult veega, lülitub õhuniisutaja uuesti sisse.

Sisestage voolupistik seinas olevasse
voolupessa.

HU4802

HU4803

valguse värvus
(ainult HU4802)

1.

Niiskusindikaatori Niiskustase
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4. Õhuniisutaja kasutamine



... Õhuniisutaja kasutamine

2. 3.

1.

Vajutage nupule , et lülitada õhuniisutaja
sisse.

HU4802 puhul niiskusindikaator
valgustub.

HU4803 puhul näidatakse praegust
niiskustaset.

Näidatakse praegust ventilaatori kiirust.

Vajutage nupule , et lülitada õhuniisutaja
välja.

Automaatne re iim kasutab digitaalset sensorit, mis
pidevalt mõõdab õhu niiskust. See lülitab teie
õhuniisutajat sisse ja välja, et pidevalt tagada õige
õhuniiskuse tase. Vaikimisi on automaatse re iimi

õhuniiskus määratud 50RH% peale, kuid teil on
võimalik seadistada soovitud õhuniiskustase.
Järgmine kord, kui lülitate oma õhuniisutaja sisse,
mäletab see teie poolt viimasena seadistatud
õhuniiskustaset, kui te ei ole seda vahepeal
vooluvõrgust välja tõmmanud. Sellisel juhul on
vaikimisi õhuniiskustase uuesti 50RH% peale
määratud.

Vajutage nupule , et lülitada õhuniisutaja
sisse.

� �

�

�

�

�

ž

þ

Märkus

Märkus

�

�

�

Kui veetase veepaagis on väga madal,
lõpetab õhuniisutaja õhu niisutamise.
Punane indikaatortuli hakkab algul
vilkuma ja seejärel jääb valgustatuks.

Õhuniisutaja tekitab väga peenikest
uduvinet, seega on normaalne, et te seda
udu ei näe.

Automaatne reþiim on saadaval ainult
puhul.

Ventilaatori kiiruse muutmine

Automaatne

HU4803

8
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... Õhuniisutaja kasutamine

2. SPEED AUTO

1.

2. SPEED
AUTO

1.

2. SPEED

3.
SPEED

Vajutage nupule , et valida
re iim.

Teil on võimalik ka manuaalselt määrata soovitud
ventilaatori kiirus.

Vajutage nupule , et õhuniisutaja sisse
lülitada.

Vajutage üks või mitu korda nupule , et
valida soovitud ventilaatori kiirus ( , ,
või ).

Unere iimis töötab õhuniisutaja vaikselt ja
hämarama valgusega, et teie und mitte häirida.

Vajutage nupule , et lülitada õhuniisutaja
sisse.

Vajutage üks või mitu korda nupule , et
valida unereþiim. Unere iimis olles on ainult
kiiruse tuli valgustunud.

Mõne teise ventilaatori kiiruse valimiseks
vajutage lihtsalt uuesti nupule .

þ

þ

þ

�

�

Nõuanne

Nõuanne

Märkus

�

�

�

�

�

�

Kui soovitud niiskustase on saavutatud,
lülitub seade automaatselt väiksema
ventilaatori kiirusega reþiimi.

reþiimis varieerub ventilaatori kiirus
ja vahel.

ja reþiimid on saadaval ainult
puhul.

HU4802 ja mitte-automaatsed reþiimid
-s: kui soovitud niiskustase on

saavutatud, võite valida väiksema
ventilaatori kiiruse. Kui soovitud
niiskustase ei ole aga saavutatud, valige
suurem ventilaatori kiirus, et niisutada
õhku kiiresti.

Unereþiim töötab ainult kiirusel .

Unereþiimis ei vilgu punane indikaatortuli,
vaid jääb stabiilselt valgustatuks, kui
veetase on madal.

AUTO

AUTO
HU4803

HU4803

Manuaalne

Unere iimþ
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... Õhuniisutaja kasutamine

�

�

�

Unere iimis on teil võimalik seadistada
ainult taimerit. Niiskustaset ei ole võimalik
seadistada ja niiskusindikaatori valgustus
on välja lülitatud.

Sobiv niiskustase on 40RH% kuni 60RH%.
Teil on võimalik valida soovitud niiskustase
40%RH, 50%RH või 60%RH.

Kui niiskustaset ei ole määratud, lülitub
õhuniisutaja välja, kui niiskustase jõuab
70RH%-ni manuaalses reþiimis ja 50RH%-
ni automaatses reþiimis. puhul on
niiskustaseme indikaatori tuluke kustunud.

Taimeri seadistamine

Niiskustaseme määramine

Märkus

Nõuanne

Märkus

� Veenduge, et veepaak on veega täidetud,
enne kui õhuniisutaja tööle hakkab
(vaadake peatükki Õhuniisutaja
ettevalmistamine“).

HU4802

þ

“

Taimerifunktsiooniga on teil võimalik seadistada
õhuniisutaja nii, et see töötaks ainult määratud
tunnid. Kui määratud aeg on möödunud, lülitub
õhuniisutaja automaatselt välja.

Vajutage nupule , et lülitada õhuniisutaja
sisse.

Vajutage nupule , et taimer aktiveerida.
valgustus ( , või ) süttib.

Vajutage korduvalt nupule , et valida
tundide arv, kui kaua õhuniisutaja töötaks.
Vastav tuli süttib.

Taimerifunktsiooni deaktiveerimiseks vajutage
korduvalt nupule , kuni tuli ( ,
või ) kustub.

Vajutage üks või mitu korda nupule , et
määrata soovitud õhuniiskus , ,
protsendile või praegusele tasemele.

Määratud õhuniiskustaseme ( , või
) tuli süttib.

HU4802 puhul on niiskusindikaatori tuli
punane, kui soovitud niiskustase ei ole
saavutatud. See muutub siniseks, kui
soovitud niiskustase on saavutatud.
HU4803 puhul kuvatakse tegelik
niiskustase kontrollpaneelil keskel.

1.

2. TIMER
TIMER 1H 4H 8H

3. TIMER

TIMER

TIMER TIMER 1H 4H
8H

HUMI
40 50 60

40 50
60

�

�

�

�

�
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... Õhuniisutaja kasutamine

Veetase

Märkus

Märkus

�

�

�

�

�

Õhuniisutaja lõpetab niisutamise, kui te ei
täida veepaaki pärast 30 minuti
möödumist. Punane indikaatortuli
lõpetab vilkumise ja jääb valgustatuks.

Kui veepaak on tühi ning õhuniisutaja on
vooluvõrgus ja sisselülitatud, vilgub
punane indikaatortuli 2 minutit ja seejärel
jääb sisselülitatuks, kuni veepaak
täidetakse veega.

Te võite veepaagist natuke vett leida - see
on normaalne.

Kui täidate veepaaki veega, ärge kallake
paaki rohkem vett, kui maksimaalne tase
näitab. Vastasel juhul võib vett hakata
lekkima äravoolutorust ja õhu
sissetõmbeavadest.

Ärge kallake vett läbi õhuniisutaja peal
olevate õhu väljalaskeavade.

Veega täitmine

Kui veepaagis ei ole piisavalt vett:

veetase langeb ja punane indikaatortuli
hakkab vilkuma.

õhuniisutaja jätkab töötamist veel 30 minutit ja
seejärel lõpetab tegevuse.

Te peate lisama veepaaki vett.

Veetaset saab jälgida läbipaistva veepaagi aknakese
kaudu.

Lülitage õhuniisutaja välja ja eemaldage see
vooluvõrgust.

Eemaldage ülemine osa, hoides seda mõlemalt
poolt kinni.

Täitke veepaak külma kraaniveega, kuni
maksimaalse veetaseme indikaatorini.

Asetage ülemine osa tagasi veepaagi külge.

�

�

1.

2.

3.

4.
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5. Õhuniisutaja puhastamine

Meie Philipsi disainerid on loonud puhastamiseks
parima disaini, mis võimaldab kasutajal omada
lihtsat kontrolli õhuniisutaja hügieeni üle.
Õhuniisutaja puhastamine - eriti veepaagi ja õhu
väljalaskeavade - ei ole kunagi olnud lihtsam.

Puhastage regulaarselt õhuniisutajat seest ja väljast,
et vältida tolmu kogunemist.

Pühkige tolm õhuniisutaja kestalt ära,
kasutades pehmet kuiva lappi.

Puhastage õhu sissetõmbe- ja väljalaskeavad,
kasutades pehmet kuiva lappi.

Puhastage veepaaki iga nädal, et hoida see
hügieeniline.

Võtke niiskusfilter ja filtritugi välja.

Täitke veepaak 1/3 ulatuses veega.

Lisage veepaagis olevale veele natuke pehmet
nõudepesuvahendit.

Puhastage veepaagi sisemust pehme kuiva
lapiga.

Tühjendage veepaagi sisu kraanikaussi.

Pange niiskusfilter ja filtritugi tagasi veepaaki.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Märkus

�

�

�

Eemaldage õhuniisutaja enne selle
puhastamist alati vooluvõrgust.

Kui kallate vett veepaaki, siis veenduge, et
kallate vett äravoolutoru ja õhu
väljalaskeavade vastas olevast küljest.

Ärge kunagi kasutage õhuniisutaja
erinevate osade puhastamiseks
abrasiivseid, agressiivseid või kergesti
süttivaid puhastusvahendeid, nagu näiteks
valgendi või alkohol.

Õhuniisutaja kesta puhastamine

Veepaagi puhastamine
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6. Niiskusfiltri puhastamine

Loputage niiskusfiltrit iga nädal ja eemaldage iga
nädala tagant katlakivi, et hoida see hügieeniline.

Lülitage niiskusfilter välja ja eemaldage see
vooluvõrgust.

Eemaldage ülemine osa, hoides seda mõlemalt
poolt kinni.

Võtke niiskusfilter ja filtritugi veepaagist välja.

Eemaldage niiskusfilter filtritoe küljest.

Loputage filter ja filtritugi aeglaselt jooksva vee
all.

Puhastage filtritugi pintsliga.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Niiskusfiltri ja filtritoe
loputamine
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... Niiskusfiltri puhastamine

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

Pange niiskusfilter tagasi filtritoe ümber.

Pange niiskusfilter ja filtritugi tagasi veepaaki.

Pange ülemine osa tagasi veepaagi külge.

Kasutage piisavalt suurt anumat, et sinna oleks
võimalik niiskusfiltrit sisse kasta. Segage kokku
valge äädikas sama koguse kraaniveega.

Laske niiskusfiltril vees tund aega liguneda.

Visake vee ja äädika segu ära.

Loputage niiskusfiltrit jooksva kraanivee all, et
eemaldada äädikajäägid. Keerake niiskusfiltrit
loputamise ajal, et nii eesmine kui ka tagumine
pool saaks korralikult loputatud.

Katlakivi eemaldamine
niiskusfiltrist

Märkus

Märkus

�

�

�

�

Niiskusfiltrist on tähtis katlakivi eemaldada,
et see ei hakkaks kogunema ning
mõjutama niiskusfiltri töövõimet.

Puhastage niiskusfiltrit katlakivist iga kahe
nädala tagant.

Valge äädikas sisaldab 5%-list äädikhapet.

Kui filtri peal on valged setted (katlakivi),
siis veenduge, et see pool oleks kindlasti
vette kastetud.

Vesi : Äädikas
1 : 1

1 tund
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... Niiskusfiltri puhastamine

5.

6.

7.

8.

Laske liigne vesi niiskusfiltrist ära tilkuda.

Laske liigsel veel niiskusfiltrist ära tilkuda.

Pange niiskusfilter ja filtritugi tagasi veepaaki.

Asetage ülemine osa tagasi veepaagi külge.

Märkus

�

�

Ärge pigistage ega väänake niiskusfiltrit.
See võib filtrit kahjustada ja mõjutada selle
töövõimet.

Ärge kuivatage filtrit otsese päikesevalguse
all, kui see ei ole filtritoe ümber tagasi
pandud.
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7. Filtrite vahetamine

Niiskusfiltri vahetamine

Märkus

Nõuanne

�

�

Kasutage ainult originaalset Philipsi filtrit
HU4102.

Registreerige oma toode aadressil
www.philips.com, et saada
lisainformatsiooni filtri vahetamise kohta.

Parima tulemuse tagamiseks vahetage niiskusfilter
välja iga kolme kuu tagant. Kui filter on heas
seisukorras, siis saate seda kasutada ka kauem.
Vahetage niiskusfiltrit vähemalt üks kord aastas.

Lülitage niisutaja välja ja eemaldage see
vooluvõrgust.

Eemaldage ülemine osa, hoides seda mõlemalt
poolt kinni.

Võtke niiskusfilter ja filtritugi veepaagist välja.

Eemaldage niiskusfilter filtritoe küljest.

Eemaldage uue niiskusfiltri pakkematerjal.

1.

2.

3.

4.

5.
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... Filtrite vahetamine

6.

7.

8.

1.

2.

3.

Pange uus niiskusfilter filtritoe ümber.

Pange filter ja filtritugi tagasi veepaaki.

Pange ülemine osa tagasi veepaagi külge.

Vahetage antibakteriaalne filter välja vähemalt kord
aastas, et vältida bakterite kasvamist veepaagis.

Lülitage niisutaja välja ja eemaldage see
vooluvõrgust.

Eemaldage ülemine osa, hoides seda mõlemalt
poolt kinni.

Võtke niiskusfilter ja filtritugi veepaagist välja
ning eemaldage filter.

Nõuanne

Märkus

�

�

�

Teil on võimalik leida lihtsalt informatsiooni
filtri vahetamise kohta meie veebilehelt või
helistades klienditeeninduskeskusesse.

Antibakteriaalne filter on olemas ainult
mudelil .

Kasutage ainult originaalset Philipsi
antibakteriaalset filtrit .

Antibakteriaalse filtri vahetamine

HU4803

HU4112
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... Filtrite vahetamine

4.

5.

6.

7.

8.Tõmmake ja eemaldage vana antibakteriaalne
filter filtritoe küljest ära. Seejärel visake see ära.

Lükake uus antibakteriaalne filter filtritoe külge.

Pange filter tagasi filtritoe külge.

Pange filter ja filtritugi tagasi veepaaki.

Pange ülemine osa tagasi veepaagi külge.
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8. Probleemide lahendamine

See peatükk võtab kokku kõige sagedamini esinevad probleemid õhuniisutajaga. Kui te ei suuda allolevast
informatsioonist leida lahendust oma probleemile, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Õhuniisutaja ei tööta. Veenduge, et õhuniisutaja on vooluvõrku ühendatud.

Veenduge, et veepaak on veega täidetud ja ülemine osa on korrektselt veepaagi
külge pandud.

Õhu niisutamist ei toimu. Veenduge, et veepaak on veega täidetud ja ülemine osa on korrektselt veepaagi
külge pandud.

Õhuniisutaja lõpetab töö, kui niiskustase saavutab 70%RH taseme.
Niiskustase, mis on suurem kui 70%RH, ei ole kasutajale mugav, seega lülitub
õhuniisutaja välja, et tagada parim tulemus.

Veepaak lekib. Veenduge, et õhuniisutajas ei oleks liigselt vett.

Veenduge, et õhuniisutaja on korrektselt kokku pandud/ühendatud pärast igat
puhastamist või kui olete ülemise osa eemaldanud ja/või veepaaki täitnud.

Veenduge, et veepaak on korrektselt asetatud. Kui probleem püsib, võtke
ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Ma ei näe, et praegune

Niiskusfilter on must. Loputage ja/või eemaldage selle küljest katlakivi (vaadake
peatükki Niiskusfiltri puhastamine“).

Teie toas on liiga võimas ventilatsioon. Sulgege uksed ja aknad.

Teie tuba on liiga suur. Soovitatud toa suurus on 25m nii HU4802 ja HU4803
jaoks.

Niiskusfiltril on valged

Filter muutub mõne aja

Probleem Võimalik lahendus

Veenduge, et olete niiskusfiltri korrektselt filtritoe ümber tagasi pannud.

Neid valgeid setteid kutsutakse katlakiviks ja need koosnevad vees leiduvatest
setted. mineraalidest. Niiskusfiltril olev katlakivi mõjutab niisutamise tulemust.

Seetõttu peate katlakivi niiskusfiltri küljest regulaarselt eemaldama (vaadake
peatükki “Niiskusfiltri puhastamine“).

See kollane värvus on põhjustatud katlakivist ja mõningasest mustusest, mida
möödudes kollakaks. leidub õhus. Kui õhk läbib niiskusfiltrit, jäävad mustus ja katlakivi selle külge

kinni ja puhas vesi aurustatakse õhku. Katlakivi ja mustus niiskusfiltri küljes
mõjutavad selle töövõimet. Seetõttu peate katlakivi niiskusfiltri küljest
regulaarselt eemaldama (vaadake peatükki “Niiskusfiltri puhastamine“).

niiskuse indikaator muutuks.

2

“s
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... Probleemide lahendamine

Probleem Võimalik lahendus

Õhuniisutajast tuleb

Puhastage niiskusfiltrit (vaadake peatükki Niiskusfiltri puhastamine“).

Õhu väljalaskeavadest Ühendage õhuniisutaja vooluvõrguga ja lülitage see sisse.

Ma ei näe õhuniisutajast

Ma tahan kontrollida,

Veenduge, et veepaak on veega täidetud.
ebameeldivat lõhna.

“

ei tule õhku.

Kui uduvine on väga peenike, siis see on nähtamatu. Õhuniisutajal on
tulevat nähtavat auru. spetsiaalselt loodud niiskusfilter, mis toodab väga peenikest udu. Seetõttu ei
Kas see ei tööta? ole teil võimalik seda udu/auru näha.

Puhuge õrnalt niisket õhku niiskuse sensorile. Mõne hetke pärast peaks
kas mu niiskuse sensor niiskuse indikaator muutuma. Pange tähele, et puhul, kui niiskuse
töötab või mitte. indikaator on alguses juba 60 protsenti, siis jääb niiskuse indikaator siniseks,

kui te puhute sensori suunas niisket õhku. puhul suudab indikaator
näidata tegelikku niiskustaset 20%RH kuni 95%RH.

HU4802

HU4803
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9. Garantii ja teenindus

Kui teil on vaja informatsiooni või kui teil on
probleem, külastage Philipsi veebilehte aadressil
www.philips.com või võtke ühendust kohaliku
klienditeeninduskeskusega (selle telefoninumbri
leiate rahvusvaheliselt garantiilehelt). Kui teie riigis
ei ole klienditeeninduskeskust, võtke ühendust oma
kohaliku müüjaga.

Kui teil on vaja mõni osa välja vahetada või soovite
osta mõnda lisatarvikut, külastage oma Philipsi
edasimüüjat või veebilehte
www.philips.com/support. Kui teil esineb probleeme
varuosade saamisega, võtke ühendust kohaliku
Philipsi klienditeeninduskeskusega (selle
telefoninumbri leiate rahvusvaheliselt garantiilehelt).

Varuosade või lisatarvikute
tellimine
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10. Teade

Elektromagnetilised väljad (EMV)

EMV vastavus

Ümbertöötlemine

Keskkonnaalane informatsioon

See Philipsi seade vastab kõikidele
elektromagnetilisi välju (EMV) käsitlevatele
standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja
käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda
tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi
ohutu kasutada.

Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips
Electronics toodab ja müüb mitmeid tarbijatele
sihitud tooteid, mis sarnaselt kõikidele
elektroonilistele seadmetele on võimelised
elektromagnetilisi signaale edastama ja vastu
võtma.

Üks Philipsi põhilisi äripõhimõtteid on kasutada
oma toodetes kõiki vajalikke tervise ja ohutuse
ettevaatusabinõusid, ühitada kõiki kohaldatavaid
seaduste nõudeid ja jääda toote valmistamise ajal
kehtivate elektromagnetiliste väljade standardite
raamidesse. Philips on pühendunud tervist
mittekahjustavate toodete arendamisele, tootmisele
ja turustamisele. Philips kinnitab, et kui tooteid
õigesti ja otstarbekohaselt kasutada, on need
tänapäeval teadaolevate teaduslike tõendite järgi
ohutud.

Philips võtab aktiivselt osa rahvusvaheliste
elektromagnetiliste väljade standardite
arendamisest, võimaldades Philipsil ennetada
standardimise arenguid varajaseks integreerimiseks
oma toodetesse.

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest,
mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud
prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode
vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.

Ärge visake oma toodet tavalise olmeprügi hulka.
Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate
elektriliste ja elektrooniliste toodete
kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige toodete
äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp),
polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike,
kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik
ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on
lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.
Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete
hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata
muutuda. Kaubamärgid on Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavate omanike omand.
Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta,
ilma kohustuseta eelmiseid versioone vastavalt
kohandada.
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