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service center authorized 
by Philips, or similarly 
qualified persons in order 
to avoid a hazard.

• Do not use the humidifier 
if the plug, the power cord, 
or the humidifier itself is 
damaged.

• 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. Cleaning and 
maintenance shall not be 
made by children without 
supervision.

• This appliance is not a 
toy.  Children should be 
supervised to ensure that 
they do not play with the 
humidifier.

• Do not block the air inlet 
and outlet, e.g. by placing 
items on the air outlet or in 
front of the air inlet.

1 Important

Safety
Read this user manual carefully before 
you use the humidifier, and save it for 
future reference.

Danger

• Do not spray any 
flammable materials such 
as insecticides or fragrance 
around the humidifier.

• The water in the water tank 
is not suitable for drinking. 
Do not drink this water 
and do not use it to feed 
animals or to water plants. 
When you empty the water 
tank, pour the water down 
the drain.

Warning

• Check if the voltage 
indicated on the bottom of 
the humidifier corresponds 
to the local power voltage 
before you connect the 
humidifier.

• If the power cord is 
damaged, you must have 
it replaced by Philips, a 
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outlet in particular) with 
hard objects.

• Do not insert your fingers 
or objects into the air 
outlet or the air inlet to 
prevent physical injury 
or malfunctioning of the 
humidifier.

• Do not use this humidifier 
when you have used 
indoor smoke-type insect 
repellents or in places 
with oily residues, burning 
incense, or chemical fumes.

• Do not use the humidifier 
near gas appliances, 
heating devices or 
fireplaces.

• Always unplug the 
humidifier after use and 
before you clean it.

• Do not fill water from the 
air outlets on top of the 
humidifier.

• Place the humidifier 
properly to prevent 
children from knocking it 
over.

• Do not use the humidifier 
in a room with major 
temperature changes, 
as this may cause 
condensation inside the 
humidifier.

Caution

• If the power socket used to 
power the humidifier has 
poor connections, the plug 
of the humidifier becomes 
hot. Make sure that you 
plug the humidifier into a 
properly connected power 
socket.

• Always place and use 
the humidifier on a dry, 
stable, level, and horizontal 
surface.

• Do not place anything on 
top of the humidifier and 
do not sit on the humidifier.

• Make sure that the 
humidifier is well 
assembled/connected 
every time after you clean 
it or after you remove 
the upper cover and/
or water tank for refilling. 
The humidifier must be 
properly assembled to 
deliver a good and safe 
performance.

• Only use the original 
Philips filter specially 
intended for this humidifier. 
Do not use any other filter.

• Avoid knocking against the 
humidifier (the air inlet and 
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• When the humidifier is 
not used for a long time, 
bacteria and mold may 
grow on the filters. Check 
the filters before you start 
using the humidifier again. 
If the filter is very dirty with 
dark spots, replace it (see 
chapter ‘Replacing the 
humidification filter’).

• Do not wash the filter in a 
washing machine or dish 
washer, otherwise the filter 
will be deformed.

• The humidifier is only 
intended for household 
use under normal 
operating conditions.

• Clean the water tank and 
humidification filter every 
week to keep it clean.

• Only fill the water tank with 
cold tap water. Do not use 
ground water or hot water.

• Do not put any substance 
other than water in the 
water tank. Do not add 
fragrance or chemical 
substance into the water. 
Use only water (tap, 
purified, mineral, any sort 
of potable water).

• If you do not use the 
humidifier for a long time, 
clean the water tank and 
dry the humidification filter. 

• If you need to move the 
humidifier, disconnect the 
humidifier from the power 
supply first. Then empty 
the water tank, and carry 
the humidifier horizontally.

• Keep the humidity sensor 
dry. If the sensor gets 
wet, it could miscalculate 
the humidity level, and 
the humidifier could 
stop working due to 
miscalculated humidity 
level.

• Unplug the appliance 
during filling and cleaning.
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3 Getting started

Prepare for humidification
1 Hold by both sides of the upper unit 

to lift it up (fig. b). 
2 Remove the packaging material of 

the new humidification filter (fig c).

Note

• In order to get the optimal 
humidification result, soak the filter in 
water for 30 minutes before use.

3 Assemble the new humidification 
filter around the filter support 
(fig d).

4 Put the filter and the filter support 
back into the water tank (fig e).

5 Fill the water tank with cold tap 
water until water reaches the 
maximum water level indication 
(fig. f).

6 Place the upper unit back onto the 
water tank (fig. g).

2 Your humidifier
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.

The Philips humidifier brings fresh, 
humidified air to your house for the 
health of your family. 

It offers you advanced evaporation 
system with NanoCloud technology, 
using a special humidification filter 
which adds H2O molecules to the dry 
air, and produces healthy humid air 
without formation of water mist. Its 
humidification filter retains bacteria, 
calcium and other particles from the 
water. It delivers only pure humidified 
air in your home. No more dry air 
in the winter season or from the air 
conditioning.

Read this user manual carefully before 
you install and use the humidifier. Save 
it for future reference.

What's in the box
Check and identify the contents of your 
package (fig. a):

A Upper unit
B Humidification filter (FY2401)
C Filter support
D Float
E Water tank
F User manual
G Warranty
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The healthy air protect lock always 
ensures that your humidifier does not 
work without water in the tank. When 
the water tank is empty and needs to 
be refilled, the healthy air protect lock 
shuts off the humidifier after 30 minutes 
and a red indicator lights up. When 
you refill the water tank properly, the 
humidifier is turned on again.

Note

• In sleep mode, the red indicator does 
not blink, it turns on when the water 
level is low.

Switch the humidifier on 
and off
1 Put the plug of the humidifier into 

the wall socket.

2 Press the power button  to switch 
on the humidifier (fig. i).
 » The current humidity level and 

fan speed display on the screen.

3 Press the power button  to switch 
off the humidifier.

Note

• If the water level in the tank is 
getting very low, the humidifier stops 
humidifying. The red  indicator light first 
starts blinking and then remains on.

• The humidifier releases very fine invisible 
mist, so it is normal that you cannot see 
the mist.

4 Using the 
humidifier

Understand the humidity 
indication
The humidifier is equipped with a built-
in humidity sensor. You can set the 
target humidity level at 40%RH, 50%RH 
and 60%RH. The ambient humidity level 
displays on the center of the control 
panel from 20%RH to 95%RH.

Note

• A comfortable humidity level is from 
40RH% to 60RH%. 

• The accuracy of the humidity indication 
is approximately ±10%.

• It takes some time to measure the 
humidity level in the room.

Understand the healthy air 
protect alert and lock
The healthy air protect alert gives you 
a timely warning when the water tank 
needs refilling. When the water in the 
tank starts getting low, a red indicator  
on the control panel starts blinking to tell 
you that it is time to refill the tank (fig. h). 
It blinks for 30 minutes. After that, the 
indicator remains on before the water 
tank is refilled with water.
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Manual

You can manually select the desired fan 
speed.

1 Press the speed button  once or 
more times to select the desired fan 
speed (AUTO,  ,  or  ) (fig. k).
 » The selected fan speed light 

goes on.

Tip

• If the desired humidity level is reached, 
you can select a lower fan speed. 
However, if the desired humidity level is 
not reached, you can select a higher fan 
speed to humidify the air more quickly.

Sleep mode

In sleep mode, the humidifier operates 
quietly with dimmed light for your 
undisturbed sleep.

1 Press the speed button  once or 
more times to select sleep mode 
(fig. l). In sleep mode, only the 
speed  light is on.

2 To change to another fan speed, 
simply press the speed button  
again.

Note

• Sleep mode only works at speed .
• In sleep mode, the red indicator does 

not blink, but remains on when the 
water level gets low.

• In sleep mode, you can only set the 
timer; the humidity level cannot be set, 
and the humidity light is off.

Change the fan speed

Auto

The auto mode uses the digital 
sensor to constantly monitor the air 
humidity. It turns your humidifier on 
and off whenever needed to ensure the 
humidity level is constantly at the right 
level. The default humidity level of the 
auto mode is set at 50RH%, but you can 
change it to the humidity level you need 
under the auto mode. Next time when 
you switch on the humidifier, it will 
remember your last set humidity level, 
unless you have removed the plug from 
the wall socket. In this case the default 
humidity level is set at 50RH% again.

1 Press the speed button  to select 
the auto mode (fig. j).
 » The AUTO speed light goes on.

Tip

• If the desired humidity level is reached, 
the humidifier changes to a lower fan 
speed automatically.

• In AUTO mode, the fan speed changes 
between  and .



8 EN

Set the timer
With the timer function, you can let the 
humidifier operate for a set number of 
hours. When the set time has elapsed, 
the humidifier automatically switches 
off.

1 Press the timer button  once or 
more times to choose the number 
of hours you want the humidifier to 
operate (fig. m).
 » The corresponding timer light 

(1H, 4H or 8H) goes on.

To deactivate the timer function, press 
the timer button  repeatedly until the 
timer light turns off.

Set the humidity level

Note

• Make sure that the water tank is filled 
with water before the humidifier can 
function (see the chapter 'Get started', 
section 'Prepare for humidification').

• The humidifier will turn on at intervals, 
in order to ventilate air around humidity 
sensor, therefore get more accurate 
reading on environment humidity. This 
setting applies to the humidity level 
setting, including the Auto mode.

1 Press the humidity button  once 
or more times to set the desired 
air humidity to 40RH%, 50RH% or 
60RH% (fig. n).
 » The humidity light (40, 50 or 60) 

of the humidity level goes on.

 » The ambient humidity level 
displays on the center of the 
control panel.

Tip

• A comfortable humidity level is from 
40RH% to 60RH%. You can choose 
the preferred humidity level at 40%RH, 
50%RH or 60%RH.

Note

• If no preset humidity level is selected, 
the humidifier will stop working when 
the humidity level reaches 50RH% in the 
auto mode and 70RH% in other modes.

Water level
When there is not enough water in the 
water tank, the appliance will work in 
the following ways.
• The water level drops and the red 

 indicator light starts blinking 
(fig. h).

• The humidifier continues to work for 
30 minutes and then stops working, 
the red  indicator light remains on.

The appliance will resume work when 
you refill water into the water tank.

Note

• If the water tank is empty when the 
humidifier is plugged in and switched 
on, the red  indicator light blinks for 
2 minutes and then remains on before 
the water tank is refilled with water.

• It is normal to find some water left in the 
tank.
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Refill water
Water level can be observed through 
the transparent water tank window.

1 Switch off the humidifier and unplug 
it. 

2 Remove the upper unit by holding it 
at both sides (fig. b).

3 Fill the water tank with cold tap 
water until water reaches the 
maximum water indication level 
(fig. f).

Note

• When filling water, do not exceed the 
maximum water level, or water might 
leak from the drain hole and air inlets.

• Do not shake the water tank when 
moving it, or water might leak from the 
drain hole and air inlets.

• Do not fill water through the air outlets 
on top of the humidifier.

4 Place the upper unit back onto the 
water tank.

5 Clean your 
humidifier

Note

• Always unplug the humidifier before you 
clean it.

• When pouring water from the water 
tank, make sure to pour water from the 
opposite side of the drain hole and air 
inlets.

• Never use abrasive, aggressive, or 
flammable cleaning agents such as 
bleach or alcohol to clean any part of 
the humidifier.

• It is normal to have dust inside upper 
unit of the appliance after using it  for a 
while. User cannot clean it by himself. 
Please contact local service  center for 
support.

Clean the body of the 
humidifier
Regularly clean the inside and outside 
of the humidifier to prevent dust from 
collecting.

1 Wipe away dust with a soft dry cloth 
from the body of the humidifier.

2 Clean the air inlet and the air outlet 
with a soft dry cloth.

Clean the water tank
Clean the water tank every week to 
keep it hygienic.

1 Take out the humidification filter 
and the filter support.

2 Fill the water tank for 1/3 with water.

3 Add some mild washing-up liquid 
to the water in the water tank.
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4 Clean the inside of the water tank 
with a soft clean cloth.

5 Empty the water tank into a sink.
6 Put the humidification filter and the 

filter support back into the water 
tank.

Clean the humidification 
filter
Clean the humidification filter every 
week to keep it hygienic.
1 Take out the humidification filter 

and the filter support from the 
water tank (fig. o).

2 Remove the humidification filter 
from the filter support (fig. p).

3 Soak the humidification filter in 
cleansing agent (e.g diluted citric 
acid solution) for one hour (fig. q).

Note

• Please use mid or acid cleanser  
(24g citric acid with 4L water).

4 Rinse the humidification filter 
under a slowly running tap. Do not 
squeeze or wring the filter when 
cleaning (fig. r).

5 Let excess water drip off the 
humidification filter.

6 Assemble the humidification filter 
round the filter support (fig. d).

7 Put the humidification filter and the 
filter support back into the water 
tank (fig. e).

8 Put the upper unit back onto the 
water tank (fig. g).

Note

• Do not squeeze or wring the filter. This 
might damage the filter and impact 
humidification performance. 

• Do not dry the filter under direct 
sunlight, unless it is assembled back 
onto the filter support

6 Replacing the 
humidification 
filter

Replace the humidification filter every 6 
months for optimal performance. If the 
filter is in good condition, you could use 
it for a longer period of time. Make sure 
to replace the humidification filter at 
least once a year.

Note

• Use only Philips original humidification 
filter FY2401.

• Always unplug the humidifier before you 
replace the humidification filter.

Tip

• Register your product at  
www.philips.com for further information 
on how to replace your filter.

1 Take out the humidification filter 
and the filter support from the 
water tank (fig. o).

2 Remove the humidification filter 
from the filter support. Discard the 
used filter (fig. s).

3 Remove the packaging material from 
the new humidification filter (fig. c).

4 Assemble the new humidification 
filter around the filter support (fig. d).

5 Put the filter and the filter support 
back into the water tank (fig. e).

6 Put the upper unit back onto the 
water tank (fig. g).

Tip

• You can easily find more information 
about how to replace the filter in our 
web page or by calling our Consumer 
Care Center.
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7 Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the 
humidifier. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the 
Consumer Care Center in your country.

Problem Possible solution

The humidifier does 
not work.

• Make sure that there is power supply to the humidifier.
• Make sure that the water tank is filled with water and the 

upper unit is placed properly onto the water tank.

There is no air 
humidification.

• Make sure that the water tank is filled with water and the 
upper unit is placed properly onto the water tank.

• The humidifier will stop working if the current humidity 
level reaches 70%RH. Humidity level above 70%RH 
does not make users feel comfortable, so the humidifier 
automatically turns off to ensure optimal humidification 
performance.

The water tank leaks. • Make sure that the humidifier is not overfilled with water.
• Make sure that the humidifier is well assembled/connected 

every time after you clean it or after you remove the upper 
unit and/or water tank for refilling.

• Make sure that the water tank is properly placed. If the 
problem persists, contact the Consumer Care Center in 
your country.

I do not see the 
current humidity 
indication change.

• Make sure that you have assembled the humidification 
filter round the filter support. 

• The humidification filter is dirty. Rinse and/or descale 
the humidification filter (see the chapter ‘Clean the 
humidification filter’).

• Your room might have too much ventilation. Please close 
doors and windows.

• Your room size is too big. The recommended room size is: 
• 25 m2/269 ft2 (HU4803)
• 44 m2/474 ft2 (HU4813)

There are some white 
deposits on the 
humidification filter.

The white deposits are called scale and they consist of 
minerals from the water. Scale on the humidification filter 
affects the humidifying performance, however it does not 
harm your health. Please follow the cleaning instructions in 
the user manual.
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Problem Possible solution

The filter turns 
yellowish after some 
time.

The yellow deposits is a natural effect of the wick material, 
and it has no impact on humidification performance. Clean 
the humidification filter frequently to remove the scale, and 
replace the humidification filter every 6 months.

There is unpleasant 
smell coming out from 
the humidifier.

• Make sure that the water tank is filled with water. 
• Clean the humidification filter (see the chapter ‘Clean the 

humidification filter’).

No air comes out of 
the air outlet.

Put the plug of the humidifier into the wall socket and switch 
on the humidifier.

I do not see visible 
mist coming out of 
the humidifier. Is it 
working?

When mist is very fine, it is invisible. This humidifier has a 
NanoCloud humidification technology, which produces 
healthy humid air from the outlet area without formation of 
water mist. Therefore, you cannot see the mist.

I want to check 
whether the humidity 
sensor works or not.

Gently blow moist air into the humidity sensor. After a while, 
the humidity indication changes. The indication can show the 
ambient humidity level from 20%RH  to 95%RH.

The humidifier still 
works even when 
environment reaches 
target humidity.

The humidifier will turn on at intervals, in order to ventilate air 
around humidity sensor, therefore get more accurate reading 
on environment humidity. This setting applies to the humidity 
level setting, including the Auto mode.
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9 Notices

Electromagnetic fields 
(EMF)
This Philips appliance complies with all 
applicable standards and regulations 
regarding exposure to electromagnetic 
fields.

Compliance with EMF

Koninklijke Philips N.V. manufactures 
and sells many products targeted at 
consumers, which, like any electronic 
apparatus, in general have the ability 
to emit and receive electromagnetic 
signals. 

One of Philips’ leading Business 
Principles is to take all necessary health 
and safety measures for our products, 
to comply with all applicable legal 
requirements and to stay well within the 
EMF standards applicable at the time of 
producing the products.

Philips is committed to develop, 
produce and market products that 
cause no adverse health effects. Philips 
confirms that if its products are handled 
properly for their intended use, they 
are safe to use according to scientific 
evidence available today. 

Philips plays an active role in the 
development of international EMF 
and safety standards, enabling Philips 
to anticipate further developments in 
standardization for early integration in 
its products.

8 Guarantee and 
service

If you need information or if you have a 
problem, please visit the Philips website 
at www.philips.com or contact the 
Philips Consumer Care Center in your 
country (you will find its phone number 
in the worldwide guarantee leaflet). If 
there is no Consumer Care Centre in 
your country, go to your local Philips 
dealer.

Order parts or accessories
If you have to replace a part or want to 
purchase an additional part, go to your 
Philips dealer or visit www.philips.com/
support.

If you have problems obtaining the 
parts, please contact the Philips 
Consumer Care Center in your country 
(you will find its phone number in the 
worldwide guarantee leaflet).
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Recycling

 
This symbol means that this product 
shall not be disposed of with normal 
household waste (2012/19/EU).

Follow your country’s rules for the 
separate collection of electrical and 
electronic products. Correct disposal 
helps prevent negative consequences 
for the environment and human health.
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овлажнителя, отговаря 
на това на местната 
електрическа мрежа.

• С оглед 
предотвратяване на 
опасност при повреда в 
захранващия кабел той 
трябва да бъде сменен 
от Philips, оторизиран 
от Philips сервиз или 
квалифициран техник.

• Не използвайте 
овлажнителя, 
ако щепселът, 
захранващият кабел или 
самият овлажнител са 
повредени.

• Този уред може да се 
използва от деца на 
възраст над 8 години 
и от хора с намалени 
физически възприятия 
или умствени 
недостатъци или без 
опит и познания, ако 
са инструктирани за 
безопасна употреба 
на уреда и са под 
наблюдение с цел 
гарантиране на 
безопасна употреба 
и ако са им разяснени 
евентуалните 
опасности. Не 

1 Важно

Безопасност
Преди да използвате овлажнителя, 
прочетете внимателно това 
ръководство за потребителя и го 
запазете за справка в бъдеще.

Опасност

• Не пръскайте запалими 
материали, като 
например инсектициди 
или ароматизатори, 
около овлажнителя.

• Водата във водния 
резервоар не е 
подходяща за пиене. Не 
пийте тази вода, не я 
давайте на животни 
и не я използвайте за 
напояване растения. 
Когато изпразвате 
водния резервоар, 
изливайте водата в 
канализацията.

Предупреждение

• Преди да включите 
овлажнителя в 
контакта, проверете 
дали напрежението, 
посочено на дъното на 
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• Не поставяйте нищо 
върху овлажнителя и не 
сядайте върху него.

• Проверявайте дали 
овлажнителят е добре 
сглобен/свързан след 
всяко почистване 
или сваляне на горния 
капак и/или водния 
резервоар за допълване. 
Овлажнителят 
трябва да е сглобен 
правилно, за да осигури 
добра и безопасна 
производителност.

• Използвайте само 
оригинален филтър 
Philips, предназначен 
специално за този 
овлажнител. Не 
използвайте никакъв 
друг филтър.

• Избягвайте удари с 
твърди предмети по 
овлажнителя (особено 
по отворите за приток 
на въздух и за изходящия 
въздух).

• Не бъркайте с пръсти 
или предмети в 
отвора за изходящ 
въздух или отвора за 
приток на въздух, за 
да предотвратите 

позволявайте на деца да 
извършват почистване 
и поддръжка на уреда 
без надзор.

• Тази торба не е играчка.  
Наглеждайте децата, 
за да не си играят с 
овлажнителя.

• Не блокирайте 
отворите за приток на 
въздух и за изходящия 
въздух, напр. не 
поставяйте предмети в 
или пред тях.

Внимание

• Ако захранващият 
контакт, използван 
за захранване на 
овлажнителя, не 
е свързан добре, 
щепселът на 
овлажнителя ще се 
нагорещи. Уверете 
се, че сте включили 
овлажнителя в правилно 
свързан захранващ 
контакт.

• Винаги поставяйте 
и използвайте 
овлажнителя върху 
суха, стабилна, равна 
и хоризонтална 
повърхност.
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физическо нараняване 
или повреда на 
овлажнителя.

• Не използвайте 
овлажнителя, когато 
сте употребили стайни 
препарати против 
насекоми на димна 
основа или на места с 
остатъци от масло, 
горящи ароматни 
пръчици или химически 
изпарения.

• Не използвайте 
овлажнителя в 
близост до газови 
уреди, отоплителни 
устройства или камини.

• Винаги изключвайте 
овлажнителя от 
контакта след 
употреба, както и преди 
да пристъпите към 
почистване.

• Не пълнете вода 
през отворите за 
изходящ въздух върху 
овлажнителя.

• Поставете 
овлажнителя по 
подходящ начин, така че 
децата да не могат да 
се блъснат в него и да го 
преобърнат.

• Не използвайте 
овлажнителя в стаи 
със значителни 
температурни 
колебания, тъй като 
това може да образува 
кондензация във 
вътрешността му.

• Когато овлажнителят 
не се използва дълго 
време, е възможно да 
се развият бактерии и 
мухъл върху филтрите. 
Проверете филтрите, 
преди да започнете 
да използвате 
овлажнителя отново. 
Ако филтърът е много 
замърсен с тъмни 
петна, сменете го 
(вижте глава „Смяна 
на филтъра за 
овлажняване“).

• Не почиствайте 
филтъра в пералня или 
съдомиялна, тъй като в 
противен случай той ще 
се деформира.

• Овлажнителят е 
предназначен само за 
домакински цели при 
нормални условия на 
експлоатация.
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водния резервоар и 
носете овлажнителя 
хоризонтално.

• Поддържайте сензора 
за влажност сух. Ако 
сензорът се намокри, 
може да изчисли грешно 
нивото на влажност 
и овлажнителят може 
да спре да работи 
вследствие на грешно 
изчисленото ниво на 
влажност.

• Изключете уреда по 
време на пълнене и 
почистване.

• Почиствайте водния 
резервоар и филтъра 
за овлажняване всяка 
седмица, за да ги 
поддържате чисти.

• Просто напълнете 
водния резервоар 
със студена чешмяна 
вода. Не използвайте 
подпочвена или гореща 
вода.

• Не слагайте вещества, 
различни от вода, във 
водния резервоар. 
Не добавяйте 
ароматизатор или 
химическо вещество във 
водата. Използвайте 
само вода (чешмяна, 
пречистена, минерална, 
всякакъв вид питейна 
вода).

• Ако няма да използвате 
овлажнителя дълго 
време, почистете 
водния резервоар и 
подсушете филтъра за 
овлажняване. 

• Ако трябва да 
преместите 
овлажнителя, първо, 
го изключете от 
електрозахранването. 
След това изпразнете 



20 BG

Какво има в кутията
Проверете и установете 
съдържанието на опаковката 
(фиг. a):

A Горен модул
B Филтър за овлажняване (FY2401)
C Опора на филтъра
D Поплавък
E Воден резервоар
F Ръководство за потребителя
G Гаранция

2 Вашият 
овлажнител

Поздравяваме ви за покупката и 
добре дошли във Philips!

За да се възползвате напълно от 
предлаганата от Philips поддръжка, 
регистрирайте продукта си на  
www.philips.com/welcome.

Овлажнителят Philips внася свеж, 
овлажнен въздух в къщата ви за 
здравето на вашето семейство. 

Той ви предлага усъвършенствана 
система за изпаряване с 
технологията NanoCloud, като 
използва специален овлажняващ 
филтър, който добавя H2O 
молекули към сухия въздух и създава 
здравословен влажен въздух 
без формиране на водна мъгла. 
Неговият овлажняващ филтър 
задържа бактерии, калций и други 
частици от водата. Той осигурява 
само чист влажен въздух в дома ви. 
Край на сухия въздух през зимния 
сезон или от климатика.

Прочетете внимателно това 
ръководство за потребителя, 
преди да инсталирате и използвате 
овлажнителя. Запазете го за 
бъдеща справка.
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4 Използване на 
овлажнителя

Разбиране на 
индикацията за 
влажност
Овлажнителят разполага с вграден 
сензор за влажност. Можете да 
зададете целево ниво на влажност 
на 40% RH, 50% RH и 60% RH. Нивото 
на влажност на околната среда се 
показва в центъра на контролния 
панел от 20% RH до 95% RH.

Забележка

• Комфортно ниво на влажност е от 
40% RH до 60% RH. 

• Точността на индикацията за 
влажност е приблизително ±10%.

• Отнема известно време да се 
измери нивото на влажност в 
стаята.

3 Как да 
започнете

Подготовка за 
овлажняване
1 Придържайте от двете 

страни на горния модул, за да го 
повдигнете (фиг. b). 

2 Махнете опаковъчните 
материали от новия филтър за 
овлажняване (фиг c).

Забележка

• За да се постигне оптимален 
резултат на овлажняване, 
накиснете филтъра във вода за 
30 минути преди употреба.

3 Монтирайте овлажняващия 
филтър около филтърната 
опора (фиг d).

4 Поставете филтъра и опората 
на филтъра обратно във водния 
резервоар (фиг e).

5 Напълнете водния резервоар 
със студена чешмяна вода, 
докато водата не достигне 
индикацията за максимално 
ниво на водата (фиг. f).

6 Поставете горния модул 
обратно върху водния 
резервоар (фиг. g).
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Разбиране на 
предупреждение и 
заключване за защита за 
здравословен въздух
Предупреждението за защита 
за здравословен въздух ви дава 
навременно предупреждение, 
когато водният резервоар се 
нуждае от допълване. Когато 
водата в резервоара започне да 
намалява, червен индикатор  
на контролния панел започва да 
премигва, за да ви уведоми, че е 
време да допълните резервоара 
(фиг. h). Премигва в продължение 
на 30 минути. След това 
индикаторът остава включен, 
докато водният резервоар не бъде 
допълнен с вода.

Заключването за защита за 
здравословен въздух винаги 
гарантира, че вашият овлажнител 
работи с вода в резервоара. 
Когато водният резервоар е 
празен и трябва да бъде напълнен, 
заключването за защита за 
здравословен въздух изключва 
овлажнителя след 30 минути и 
светва червен индикатор. Когато 
допълните водния резервоар 
правилно, овлажнителят се включва 
отново.

Забележка

• В спящ режим червеният индикатор 
не премигва, включва се, когато 
нивото на водата е ниско.

Включване или 
изключване на 
овлажнителя
1 Включете щепсела на 

овлажнителя в контакта.

2 Натиснете бутона за 
захранване  за включване на 
овлажнителя (фиг. i).
 » Текущото ниво на 

влажност и скоростта на 
вентилатора се показват на 
екрана.

3 Натиснете бутона за 
захранване  за изключване на 
овлажнителя.

Забележка

• Ако нивото на водата в резервоара 
стане много ниско, овлажнителят 
спира да овлажнява. Червеният 

 светлинен индикатор започва 
първо да премигва, а след това 
остава включен.

• Овлажнителят изпуска много фина, 
невидима мъгла, затова е нормално 
да не успявате да видите мъглата.
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Промяна на скоростта 
на вентилатора

Автоматично

Автоматичният режим използва 
цифровия сензор за постоянно 
наблюдение на влажността на 
въздуха. Той включва и изключва 
овлажнителя, когато трябва да се 
гарантира, че нивото на влажност 
е подходящо постоянно. Нивото 
на влажност по подразбиране на 
автоматичния режим е зададено 
на 50% RH, но можете да го 
промените до желаното ниво под 
автоматичен режим. Следващия 
път, когато включите овлажнителя, 
той ще помни последно зададеното 
ниво на влажност, освен ако не сте 
извадили щепсела от контакта. В 
такъв случай нивото на влажност 
по подразбиране отново е зададено 
на 50% RH.

1 Докоснете бутона за скорост ,  
за да изберете автоматичния 
режим (фиг. j).
 » Включва се светлинният 

индикатор за АВТОМАТИЧНА 
скорост.

Съвет

• Ако желаното ниво на влажност 
е достигнато, овлажнителят 
автоматично сменя на по-ниска 
скорост на вентилатора.

• В Автоматичен режим скоростта 
на вентилатора се сменя между  
и .

Ръчен

Можете ръчно да изберете 
желаната скорост на вентилатора.

1 Натиснете бутона за скорост 
 един път или повече, за да 

изберете желаната скорост на 
вентилатора (АВТОМАТИЧНА,  ,  

 или  ) (фиг. k).
 » Включва се светлинният 

индикатор за избраната 
скорост на вентилатора.

Съвет

• IАко желаното ниво на влажност е 
достигнато, можете да изберете 
по-ниска скорост на вентилатора. 
Ако обаче желаното ниво на 
влажност не е достигнато, можете 
да изберете по-висока скорост 
на вентилатора за по-бързо 
овлажняване на въздуха.

Спящ режим

В спящ режим овлажнителят 
работи тихо и с приглушена 
светлина, за да не пречи на съня ви.

1 Натиснете бутона за скорост 
 един път или повече за избор 

на спящ режим (фиг. l). В спящ 
режим само индикаторът  за 
скорост свети.

2 За да смените скоростта 
на вентилатора, отново 
натиснете бутона за скорост 

.
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Забележка

• Спящият режим работи само при 
скорост .

• В спящ режим червеният индикатор 
не премигва, но остава включен, 
когато нивото на водата е ниско.

• В спящ режим можете само да 
настройвате таймера; нивото 
на влажност не може да се задава 
и индикаторът за влажност е 
изключен.

Настройка на таймер
С таймера можете да оставите 
овлажнителят да работи 
за зададен брой часове. След 
изтичане на зададеното време 
овлажнителят автоматично се 
изключва.

1 Докоснете бутона на таймера 
 един път или повече, за да 

изберете колко часа искате 
овлажнителят да работи 
(фиг. m).
 » Светва съответният 

индикатор на таймера (1H, 
4H или 8H).

За да дезактивирате таймера, 
натиснете бутона на таймера  
няколко пъти, докато индикаторът 
на таймера изгасне.

Задаване на нивото на 
влажността

Забележка

• Уверете се, че водният резервоар 
е напълнен с вода, за да може 
овлажнителят да работи (вижте 
глава "Първи стъпки", раздел 
"Подготовка за овлажняване").

• Овлажнителят ще се включва 
на интервали, за да проветрява 
въздуха около сензора за влажност, 
следователно за получаване на 
точни измервания на влажността 
на околната среда. Тази настройка 
се прилага към настройката за 
ниво на влажност, включително в 
Автоматичния режим.

1 Натиснете бутона за влажност 
 един път или повече, за 

да зададете влажността на 
въздуха на 40% RH, 50% RH или 
60% RH (фиг. n).
 » Индикаторът за влажност 

(40, 50 или 60) за ниво на 
влажност светва.

 » Нивото на влажност на 
околната среда се показва 
в центъра на контролния 
панел.

Съвет

• Комфортно ниво на влажност е 
от 40% RH до 60% RH. Можете да 
избирате желаното ниво от 40% 
RH, 50% RH или 60% RH.

Забележка

• Ако не е избрано предварително 
зададено ниво, овлажнителят ще 
спре да работи, когато нивото 
за влажност достигне 50% RH в 
автоматичния режим и 70% RH в 
другите режими.
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Доливане на вода
Нивото на водата може да се 
наблюдава през прозрачния 
прозорец на водния резервоар.

1 Изключете овлажнителя и 
извадете щепсела от контакта. 

2 Свалете горния модул, като го 
придържате от двете страни 
(фиг. b).

3 Напълнете водния резервоар 
със студена чешмяна вода, 
докато водата достигне 
индикацията за максимално 
ниво на водата (фиг. f).

Забележка

• Когато доливате вода, не 
превишавайте максималното ниво 
на водата, за да не протече през 
отвора за източване и отворите за 
приток на въздух.

• Не разклащайте водния резервоар, 
когато го премествате, тъй като 
може да изтече вода през отвора за 
източване и отворите за приток на 
въздух.

• Не доливайте вода през 
отворите за изходящ въздух върху 
овлажнителя.

4 Поставете горния модул 
обратно върху водния 
резервоар.

Ниво на водата
Когато няма достатъчно вода 
във водния резервоар, уредът ще 
работи по следните начини.
• Нивото на водата спада 

и червеният  светлинен 
индикатор започва да премигва 
(фиг. h).

• Овлажнителят продължава 
да работи за още 30 минути и 
след това спира, червеният  
светлинен индикатор остава 
включен.

Уредът ще продължи да работи, 
когато вие долеете вода във 
водния резервоар.

Забележка

• Ако водният резервоар е празен, 
когато овлажнителят е включен и 
щепселът му е включен в контакта, 
червеният  светлинен индикатор 
премигва за 2 минути и след това 
остава включен, докато водният 
резервоар не се допълни с вода.

• Нормално е откриете останала 
вода на дъното на резервоара.
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Почиствайте водния 
резервоар
Почиствайте водния резервоар 
всяка седмица, за да поддържате 
хигиената му.

1 Извадете филтъра за 
овлажняване и опората на 
филтъра.

2 Напълнете водния резервоар 1/3 
с вода.

3 Добавете малко мек течен 
миещ препарат във водата на 
водния резервоар.

4 Почистете водния резервоар 
отвътре с мека и суха кърпа.

5 Изпразнете водния резервоар в 
мивката.

6 Поставете филтъра за 
овлажняване и опората на 
филтъра обратно във водния 
резервоар.

Почистване на филтъра 
за овлажняване
Почиствайте филтъра за 
овлажняване всяка седмица, за да 
поддържате хигиената му.

1 Извадете филтъра за 
овлажняване и опората на 
филтъра от водния резервоар 
(фиг. o).

2 Премахнете филтъра за 
овлажняване от опората на 
филтъра (фиг. p).

3 Накиснете овлажняващия 
филтър в почистващ препарат 
(напр. разреден разтвор на 
лимонена киселина) за един час 
(фиг. q).

5 Почистване 
на вашия 
овлажнител

Забележка

• Винаги изключвайте овлажнителя 
от контакта, преди да пристъпите 
към почистване.

• Когато доливате вода от 
резервоара, уверете се, че доливате 
от срещуположната страна на 
отвора за източване и отворите за 
приток на въздух.

• Никога не използвайте абразивни, 
агресивни или запалими почистващи 
препарати, като например белина 
или алкохол, за да почиствате която 
и да е част на овлажнителя.

• Нормално е да има прах в горния 
модул на уреда, след като  сте 
го използвали известно време. 
Потребителят не може да го 
изчисти сам. Моля, свържете се с 
местния сервиз  за поддръжка.

Почистване на корпуса 
на овлажнителя
Редовно почиствайте 
вътрешността и външната 
част на овлажнителя, за да 
предотвратите натрупването на 
прах.

1 Избърсвайте праха от корпуса 
на овлажнителя с мека и суха 
кърпа.

2 Почиствайте отворите за 
приток на въздух и за изходящия 
въздух с мека и суха кърпа.
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6 Смяна на 
филтъра за 
овлажняване

Сменяйте филтъра за овлажняване 
на всеки 6 месеца за оптимална 
производителност. Ако филтърът 
е в добро състояние, можете да го 
използвате за по-дълъг период от 
време. Постарайте се да сменяте 
филтъра за овлажняване поне 
веднъж годишно.

Забележка

• Използвайте само оригинален 
филтър за овлажняване FY2401 на 
Philips.

• Винаги изключвайте уреда от 
контакта, преди да заменяте 
филтъра за овлажняване.

Съвет

• Регистрирайте продукта си на  
www.philips.com за допълнителна 
информация относно смяната на 
филтъра.

1 Извадете филтъра за 
овлажняване и опората на 
филтъра от водния резервоар 
(фиг. o).

2 Премахнете филтъра за 
овлажняване от опората 
на филтъра. Изхвърлете 
използвания филтър (фиг. s).

Забележка

• Моля, използвайте неагресивен 
препарат или такъв на киселинна 
основа (24 г лимонена киселина с 4 л 
вода).

4 Изплакнете филтъра за 
овлажняване под слаба 
водна струя. Не стискайте 
и не извивайте филтъра при 
почистване (фиг. r).

5 Оставете излишната вода 
да изтече от филтъра за 
овлажняване.

6 Монтирайте филтъра за 
овлажняване около опората на 
филтъра (фиг. d).

7 Поставете филтъра за 
овлажняване и опората на 
филтъра обратно във водния 
резервоар (фиг. e).

8 Поставете горния модул 
обратно върху водния 
резервоар (фиг. g).

Забележка

• Не стискайте и не извивайте 
филтъра. Това може да повреди 
филтъра и да окаже влияние 
върху производителността при 
овлажняване. 

• Не го изсушавайте на директна 
слънчева светлина, освен ако не е 
монтиран на опората на филтъра



28 BG

3 Махнете опаковъчните 
материали от новия филтър за 
овлажняване (фиг. c).

4 Монтирайте новия филтър за 
овлажняване около опората на 
филтъра (фиг. d).

5 Поставете филтъра и опората 
на филтъра обратно във водния 
резервоар (фиг. e).

6 Поставете горния модул 
обратно върху водния 
резервоар (фиг. g).

Съвет

• Можете лесно да откриете 
повече информация относно 
смяната на филтъра на нашата 
уеб страница или като се обадите 
на нашия Център за обслужване на 
потребители.



29BG

Б
ъ

лг
ар

ск
и

7 Отстраняване на неизправности
В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете 
да се натъкнете при ползване на овлажнителя. Ако не можете да разрешите 
проблема с помощта на информацията по-долу, се свържете с Центъра за 
обслужване на потребители във вашата страна.

Проблем Възможно решение

Овлажнителят не 
работи.

• Уверете се, че до овлажнителя стига ток.
• Уверете се, че водният резервоар е пълен с вода и 

че горният модул е поставен правилно върху водния 
резервоар.

Въздухът не се 
овлажнява.

• Уверете се, че водният резервоар е пълен с вода и 
че горният модул е поставен правилно върху водния 
резервоар.

• Овлажнителят ще спре да работи, ако текущото 
ниво на влажност достигне 70% RH. Потребителите 
не се чувстват комфортно при ниво на влажност 
над 70% RH, затова овлажнителят автоматично се 
изключва, за да гарантира оптимална ефективност 
на овлажняване.

Водният резервоар 
тече.

• Проверете дали овлажнителят не е препълнен с 
вода.

• Проверявайте дали овлажнителят е добре сглобен/
свързан след всяко почистване или сваляне на горния 
модул и/или водния резервоар за допълване.

• Проверете дали водният резервоар е поставен 
правилно. Ако проблемът продължава, свържете се с 
Центъра за обслужване на потребители във вашата 
държава.

Не виждам промяна 
в индикатора за 
текуща влажност.

• Уверете се, че сте монтирали филтъра за 
овлажняване около опората на филтъра. 

• Филтърът за овлажняване е замърсен. Изплакнете 
филтъра за овлажняване (вижте глава "Почистване 
на филтъра за овлажняване").

• В стаята може да има прекалено много вентилация. 
Моля, затворете вратите и прозорците.

• Размерите на стаята ви са прекалено големи. 
Препоръчителните размери на стаята са: 
• 25 м2/269 ft2 (HU4803)
• 44 м2/474 ft2 (HU4813)
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Проблем Възможно решение

Има бели отлагания 
върху филтъра за 
овлажняване.

Белите отлагания се наричат котлен камък и са 
съставени от минерали от водата. Котленият 
камък върху филтъра за овлажняване засяга 
производителността при овлажняване, но не е 
опасен за здравето. Моля, следвайте инструкциите за 
почистване в ръководството за потребителя.

Филтърът става 
жълтеникав след 
известно време.

Жълтите отлагания са естествен ефект 
от материала на фитила и не засягат 
производителността при овлажняване. Почиствайте 
филтъра за овлажняване често, за да премахнете 
котления камък, и сменяйте филтъра на всеки 6 
месеца.

От овлажнителя 
излиза неприятен 
мирис.

• Проверете дали водният резервоар е пълен с вода. 
• Почистете филтъра за овлажняване (вижте глава 

"Почистване на филтъра за овлажняване").

Не излиза въздух от 
отвора за изходящ 
въздух.

Включете щепсела на овлажнителя в контакта и 
включете овлажнителя.

Не виждам видима 
мъгла да излиза 
от овлажнителя. 
Работи ли?

Когато мъглата е много фина, тя е невидима. 
Овлажнителят е с технология за овлажняване 
NanoCloud, която произвежда здравословен влажен 
въздух от изходната зона без образуване на водна 
мъгла. Следователно не можете да видите мъглата.

Искам да проверя 
дали сензорът за 
влажност работи.

Леко духнете влажен въздух в сензора за влажност. 
След малко индикацията за влажност ще се промени. 
Индикацията може да показва ниво на влажността на 
околната среда от 20% RH до 95% RH.

Овлажнителят все 
още работи дори 
когато околната 
среда достигне 
целевата влажност.

Овлажнителят ще се включва на интервали, за да 
проветрява въздуха около сензора за влажност, 
следователно за получаване на точни измервания 
на влажността на околната среда. Тази настройка 
се прилага към настройката за ниво на влажност, 
включително в Автоматичния режим.


