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User manual

AMF220
EN  This product is only suitable for well insulated spaces or occasional 

use.
AZ	 	Bu	məhsul	yalnız	yaxşı	izolyasiya	edilmiş	sahələr	və	ya	vaxtaşırı	istifadə	

üçün	uyğundur.
BG	 	Този	продукт	е	подходящ	само	за	надеждно	изолирани	

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

příležitostné	použití.
DA	 	Dette	produkt	er	kun	egnet	til	godt	isolerede	rum	eller	lejlighedsvis	

brug.
DE	 	Dieses	Produkt	eignet	sich	nur	für	gut	isolierte	Räume	oder	für	den	

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

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

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

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

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

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

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

használatra	alkalmas.
HY	 	Այս	սարքը	հարմար	է	միայն	լավ	մեկուսացված	տարածքների	

համար	կամ	երբեմն-երբեմն	այն	օգտագործելու	համար։
IT  Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o 

ad un uso occasionale.
KA	 	ეს	პროდუქტი	განკუთვნილია	მხოლოდ	კარგად	იზოლირებული	

სივრცეებისთვის	ან	არარეგულარული	გამოყენებისთვის.
KK	 	Бұл	құрылғы	сыртқы	ортадан	оқшауланған	ғимаратта	немесе	аз	

уақыт	қолдануға	арналған.
KY	 	Бул	өнүм	жакшы	изоляцияланган	жайларга	же	кээде	колдонууга	

гана	ылайыктуу.
LT	 	Šis	gaminys	tinka	naudoti	tik	gerai	izoliuotose	patalpose	arba	

retkarčiais.

LV	 Šo	ierīci	paredzēts	izmantot	tikai	labi	izolētās	telpās	vai	ne	pastāvīgi.
MK	 	Овој	производ	е	наменет	само	за	добро	изолирани	простории	

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

incidenteel	gebruik.
NO	 	Dette	produktet	er	kun	egnet	for	godt	isolerte	områder	eller	

sporadisk	bruk.
PL	 	Ten	produkt	jest	odpowiedni	tylko	do	sporadycznego	użytku	lub	do	

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

utilização	ocasional.
RO	 	Acest	produs	este	adecvat	numai	pentru	spaţiile	bine	izolate	sau	

pentru	utilizarea	ocazională.
RU	 	Этот	прибор	предназначен	для	изолированных	от	внешней	

среды	помещений	или	непродолжительного	использования.
SK	 	Tento	výrobok	je	vhodný	len	do	dobre	izolovaných	priestorov	alebo	

na	príležitostné	použitie.
SL	 	Ta	izdelek	je	primeren	samo	za	dobro	izolirane	prostore	ali	občasno	

uporabo.
SQ	 	Ky	produkt	është	i	përshtatshëm	vetëm	për	hapësira	të	izoluara	mirë	

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

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

sporadisk	användning.
TG	 	Ин	маҳсулот	танҳо	барои	минтақаҳои	хуби	изолятсияшуда	ё	

истифодаи	тасодуфӣ	мувофиқ	аст.
TK	 	Bu	önüm	diňe	oňat	izolýasiýa	edilen	ýerlerde	ýa-da	arakesmeli	

ulanmak	üçin	niýetlenilýär.
TR	 	Bu	ürün	yalnızca	iyi	yalıtılmış	alanlar	veya	arada	bir	kullanım	için	

uygundur.
UK	 	Цей	виріб	можна	використовувати	лише	у	добре	провітрюваних	

приміщеннях	або	час	від	часу.
UZ	 	Ushbu	mahsulot	issiqlikdan	izolyatsiyalangan	binolarda	yoki	davriy	

foydalanish	uchungina	mos	keladi.
מוצר	זה	מתאים	רק	למקומות	מבודדים	היטב	או	לשימוש	לא	קבוע. 	HE
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1 Вашият 3 в 1 уред: пречиствател на въздух, 
вентилатор и нагревател

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.

Общ преглед на продукта (фиг. a)

A Дистанционно управление F Дисплей

B Корпус G Филтър на Philips (FYM220/30)

C Бутони за управление H Заден капак

D Светлинна лента I Гнездо за съхранение за дистанционно 
управление

E Изходяща въздушна струя J Сензор за качеството на въздуха

Общ преглед на дисплея (фиг. b)

K Показание на температура N Светлинен индикатор за качество на 
въздуха

L Индикатор за заключване за деца O Предупреждение за резервен филтър

M Дисплей за PM 2,5

Общ преглед на начина на управление (фиг. c)

Натиснете за 
кратко Таймер Осцилация Настройка на 

вентилатора
Настройка на 
нагревателя Вкл./изкл.

Натиснете за 
3 секунди

Сън, вкл./
изкл. на 

светлината

Нулиране на 
експлоатационния 
живот на филтъра

Заключване 
за деца
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2 Запознаване

Монтиране на филтъра
Забележка: Уверете се, че уредът е откачен от електрическия контакт, преди да монтирате 
филтъра.
1 Дръжте страничната част на задния капак с двете си ръце и го дръпнете, за да свалите 

задния капак (фиг. d)�
2 Издърпайте филтъра от уреда (фиг. e)�
3 Свалете всички опаковъчни материали от филтъра (фиг. f)�
4 Поставете филтъра обратно в уреда (фиг. g)�
5 Монтирайте отново задния капак (фиг. h)�

Настройване на дистанционното управление
1 Издърпайте фолиото на дистанционното управление, за да активирате батерията (фиг. i)�
2 Сдвоете дистанционното управление с уреда, ако имате няколко устройства в дома си 

(вижте главата "Сдвояване на дистанционното управление").

Забележка: Поставете дистанционното управление в слота и то ще щракне автоматично на 
място (фиг. j)�

3 Използване на 3 в 1 уреда: пречиствател на 
въздух, вентилатор и нагревател

Светлина за качество на въздуха

Ниво на PM 2,5 Цвят на светлината за 
качество на въздуха Ниво на качество на въздуха

≤ 12 Синьо Добро

13 – 35 Синьо-лилаво Влошено

36 – 55 Лилаво-червено Лошо

> 55 Червено Много лошо

Включване и изключване
Забележка: 
• Поставете щепсела на уреда в контакта, не използвайте разклонител.
• Ако уредът работи в режим на отопление, когато го изключите, той ще продължи да работи 20 

секунди, за да изразходи останалата топлина. Отброяването надолу ще се покаже на панела 
на дисплея.  
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1 Натиснете , за да включите уреда.
2 Панелът на дисплея светва и уредът показва нивото на PM2.5 и температурата (фиг. k)�
3 Натиснете , за да изключите уреда.

Нагревател и вентилатор

 Светлинна лента

Нагревател (  ) Ниски Средно Високо Червено

Вентилатор (  ) Ниски Средно Високо Синьо

Осцилация
Натиснете бутона , уредът може да осцилира под три ъгъла: 60°, 120° и 350°.

Настройване на таймера
Натиснете бутона  неколкократно, за да зададете работните часове на уреда. Таймерът е 
наличен от 1 до 7 часа.

1 час 2 часа 3 часа 4 часа 5 часа 6 часа 7 часа

За да деактивирате таймера, натиснете бутона  неколкократно, докато всички индикатори за 
часовете се изключат.

Настройка на заключването за деца
1 Натиснете и задръжте бутона  за 3 секунди, за да активирате заключването за деца 

(фиг. l)�
 »  се показва на екрана.
 » Всички останали бутони не реагират, освен бутона вкл./изкл.

2 Натиснете и задръжте  бутона за 3 секунди отново, за да дезактивирате заключването за 
деца.

 »  изчезва.

Сън, вкл./изкл. на светлината
1 Натиснете и задръжте бутона  за 3 секунди (фиг. m)�

 » Екранът на дисплея ще потъмнее, останалите светлини ще се изключат. 
2 Натиснете който и да е бутон, за да включите всички светлини.
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Сдвояване на дистанционното управление
1 Извадете щепсела от контакта и изчакайте 10 секунди. Включете щепсела на уреда в 

рамките на 5 секунди, натиснете бутона  два пъти (фиг. n)�
 » Светлинният индикатор "2h" светва.

2 Натиснете продължително бутона  за 5 секунди на дистанционното управление в рамките 
на 5 секунди (фиг. o)�

 » Индикаторите  и  на бутона за вентилатора светват и уредът започва да работи в 
режим на вентилатор, показвайки, че сдвояването е успешно (фиг. p)�

Забележка: Ако индикаторът "2h" продължава да мига, трябва да започнете сдвояването 
отначало.

Смяна на батерията
1 Натиснете внимателно ръба на скобата на батерията и я издърпайте от дистанционното 

управление (фиг. q)�
2 Поставете новата батерия CR2032 с правилно ориентирани полюси, както е обозначено 

(фикг. r)�
3 Поставете скобата на батерията обратно в дистанционното управление (фиг. s)�

4 Почистване и поддръжка
Забележка: Изключете уреда и изключете щепсела от контакта преди следващото действие.

Почистване на корпуса на уреда
Използвайте суха и мека кърпа, за да почистите повърхността на уреда, включително входа и 
изхода за въздух.  
Почистете повърхността на сензора за частици, не отваряйте капака на сензора (фиг. t)� 

Почистване на повърхността на филтъра
Почиствайте повърхността на филтъра с прахосмукачка или четка на всеки две седмици.
1 Издърпайте задния капак и го премахнете от уреда (фиг. d)�
2 Издърпайте филтъра от уреда (фиг. u)�
3 Почистете повърхността на филтъра с прахосмукачка (фиг. v)� 
4 Поставете филтъра обратно в уреда (фиг. g)�
5 Монтирайте отново задния капак (фиг. h)�
6 Измивайте ръцете си старателно след почистване на (фиг. w)�
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Смяна на филтрите

Когато предупреждението за смяна на филтъра светне

Забележка:
• Филтърът не може да се мие или да се използва многократно.
• Не миришете филтъра, тъй като е събрал замърсители от въздуха.
Сменете филтъра, когато  светне на екрана (фиг. x)�
1 Сменете филтъра с филтър на Philips (FYM220/30). Моля, следвайте стъпката в главата 

"Монтиране на филтъра".
2 Натиснете , за да включите уреда.

3 Докоснете и задръжте бутона  за 3 секунди, за да нулирате времето за смяна на филтъра 
(фиг. y)�

 » Предупреждението за смяна на филтъра  изчезва от екрана.
4 Измивайте ръцете си старателно след смяна на филтъра (фиг. w)�

Преди предупреждението за смяна на филтъра да светне
Можете да смените филтъра, преди предупреждението за смяна на филтъра (  ) да светне. В 
случай че направите това, трябва да рестартирате брояча за експлоатационния срок на филтъра 
ръчно.
1 Извадете щепсела от контакта и изчакайте 10 секунди.
2 Включете щепсела в електрическия контакт (фиг. z)�

3 В рамките на 15 секунди след включване на захранването докоснете и задръжте бутона  
за 3 секунди, за да нулирате брояча за експлоатационен срок на филтъра.

 » Предупреждението за смяна на филтъра  ще премигне веднъж след успешно 
поставяне на филтъра.

5 Отстраняване на неизправности
В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при 
ползване на уреда. 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

Въздушният поток, 
който излиза от 
отвора за изходящ 
въздух, е значително 
по-слаб от преди.

• Повърхността на филтъра е мръсна. Почистете повърхността на 
филтъра (вижте главата "Почистване и поддръжка").
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Проблем Възможно решение

Качество на въздуха не 
се подобрява въпреки 
че уредът е работил за 
дълго време.

• Проверете дали опаковъчният материал е отстранен от филтъра.
• Проверете дали филтърът е монтиран в уреда.
• Почистете повърхността на капака на сензора с мокър парцал или 

прахосмукачка, не отваряйте капака на сензора и не пипайте вътре. 
• Помещението е твърде голямо или качеството на външния въздух е 

лошо. За оптимално пречистване затворете вратите и прозорците, 
когато работите с уреда.

• Има вътрешни източници на замърсяване. Например 
тютюнопушене, готвене, тамян, парфюм или алкохол.

• Филтърът достига края на експлоатационния си живот. Сменете 
филтъра с нов.

От уреда се разнася 
странна миризма.

• Първите няколко пъти, в които използвате уреда, може да се усети 
миризма на пластмаса. Това е нормално. 

• Ако от уреда започне да се долавя миризма на изгоряло, незабавно 
го изключете и го обърнете с главата надолу, за да проверите дали 
в уреда не са попаднали външни предмети. Ако не откриете нищо, 
моля, свържете с вашия търговец на Philips или оторизиран сервиз 
на Philips.

• От филтъра може да излиза миризма, след като е използван за 
известно време, поради абсорбцията на газовете в помещението. 
Препоръчително е да активирате отново филтъра като го поставите 
на пряка слънчева светлина за многократна употреба. Ако все още 
усещате мирис от филтъра, сменете го.

Уредът е 
изключително шумен.

• Нивото на доловимия шум ще бъде по-високо, ако изберете висока 
скорост.  

• Ако нещо попадне във въздушния изход, това може да причини и 
необичаен силен звук. Незабавно изключете уреда, обърнете го 
наобратно, за да извадите чуждите предмети от него.

• Ако има необичаен звук, свържете се с Центъра за обслужване на 
потребителите във вашата държава.

Уредът продължава да 
показва, че трябва да 
сменя филтъра, но аз 
вече го направих.

• Може би не сте нулирали брояча за експлоатационен срок на 
филтъра. Включете уреда. След това докоснете и задръжте бутона  
за 3 секунди.

Функцията за 
отопление не работи. 

• Проверете дали входът или изходът за въздух са блокирани. 
• Проверете дали повърхността на филтъра не е твърде мръсна, за да 

блокира въздушния поток. ако е така, функцията за отопление може 
да спре да работи с цел защита. 
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Идентификатор(и) на модела: AMF220
Елемент Символ Value Устройство Елемент Устройство
Топлинна 
мощност

Вид топлинно 
зареждане, само 
за електрически 
акумулиращи 
локални 
отоплителни 
топлоизточници 
(изберете един) 

Номинална 
топлинна 
мощност

P nom 2,1 kW ръчен регулатор 
на топлинното 
зареждане с вграден 
термостат

[не]

Минимална 
топлинна 
мощност 
(ориентировъчно)

P min 1,2 kW ръчен регулатор 
на топлинното 
зареждане с 
обратна връзка за 
температурата в 
помещението и/или 
навън

[не]

Максимална 
непрекъсната 
топлинна 
мощност

P max, C 1,8 kW електронен регулатор 
на топлинното 
зареждане с 
обратна връзка за 
температурата в 
помещението и/или 
навън

[да]

Спомагателно 
потребление на 
електроенергия

отдавана чрез 
обдухване топлинна 
енергия

[не]

При номинална 
топлинна 
мощност

el max Няма 
данни

kW Вид топлинна мощност/регулиране 
на температурата в помещението 
(изберете един)

При минимална 
топлинна 
мощност

el min Няма 
данни

kW една степен на 
топлинна мощност 
и без регулиране 
на температурата в 
помещението

[не]

В режим на 
готовност

el SB 0 kW Две или повече 
ръчни степени, 
без регулиране на 
температурата на 
помещението

[не]

Изисквания към информацията за електрическите локални отоплителни топлоизточници



25BG

Б
ъ
л
га
р
ск
и

Идентификатор(и) на модела: AMF220
Елемент Символ Value Устройство Елемент Устройство

с механичен 
термостат за 
регулиране на 
температурата в 
помещението

[не]

с електронен 
регулатор на 
температурата в 
помещението

[да] 

електронен регулатор 
на температурата 
в помещението и 
денонощен таймер

[не]

електронен регулатор 
на температурата 
в помещението и 
седмичен таймер

[не]

Други варианти за регулиране 
(възможен е повече от един избор)
регулиране на 
температурата в 
помещението с 
откриване на човешко 
присъствие

[не]

регулиране на 
температурата в 
помещението с 
откриване на отворен 
прозорец

[не]

с възможност за 
дистанционно 
управление

[не]

с адаптивно 
управление на 
пускането в действие

[не]

с ограничение на 
времето за работа

[да]

с датчик във вид на 
черна полусфера

[не]

Пълномощно DAP B�V�
Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Нидерландия
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