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PL Ważne
Należy starannie przeczytać zawarte tu ważne informacje przed użyciem urządzenia oraz zachować je na przyszłość.

Ostrzeżenie
• To urządzenie przeznaczone jest do �ltrowania wyłącznie wody z kranu. Nie należy wlewać do niego wody nieznanej jakości lub niebezpiecznej 

   z mikrobiologicznego punktu widzenia.

• Urządzenie przeznaczone jest dla wody o temperaturze 2-38℃/32-95℉.

• Nie należy czyścić urządzenia w zmywarce.

• Nie należy narażać urządzenia na uderzenia lub upadki, by nie zakłócić jego normalnego funkcjonowania.

• Jeżeli woda z kranu jest mętna, należy pozwolić jej spływać przez jakiś czas przed napełnieniem zbiornika, żeby przedłużyć żywotność �ltra.

• Filtr może być wilgotny ze względu na parowanie wody z żywicy, co jest normalne i nie ma wpływu na użytkowanie.

• W zależności od jakości i zużycia wody w różnych regionach, należy regularnie wymieniać �ltr.

• Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

• Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słońca albo jakiegokolwiek źródła ciepła. Nie wystawiać urządzenia na działanie 

   wilgoci.

• Nie ładować urządzenia przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

• Aby zapewnić długą żywotność akumulatora, ładować często, by utrzymać odpowiedni poziom mocy.
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Używanie urządzenia

01
Instrukcje dotyczące czyszczenia przed użyciem

Zdjąć całe opakowanie z urządzenia 
i �ltra. 02

Oczyścić zbiornik na wodę czystą wilgotną 
ściereczką. (Uwaga: Nie należy zanurzać 
urządzenia w wodzie.) 03

W pełni naładować urządzenie, 
póki przycisk nie zacznie świecić stałym 
niebieskim światłem.

04
Sprawdzić, czy pierścień uszczelniający 
na �ltrze jest nienaruszony. 
Zainstalować �ltr w urządzeniu. 05

Napełnić wodą z kranu do linii maksymalnego 
poziomu i wcisnąć przycisk nalewania, aby 
wylać 3L wody i przepłukać urządzenie. 06 Urządzenie jest teraz gotowe do użycia. 

Można się cieszyć świeżo prze�ltrowaną wodą.

Panel kontrolny

Uchwyt

Zbiornik na wodę

Port do ładowania typu Type-C USB

Kabel typu Type-C USB

Pokrywka

• Prze�ltrowaną wodę należy skonsumować w ciągu 24 godzin. 

• Nie wkładać tego produktu do zamrażarki, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia. 
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Wyświetlacz
Wcisnąć przycisk, by zacząć nalewać wodę i wcisnąć ponownie, by przerwać. Urządzenie przerwie automatycznie po 1 minucie. Jeżeli w zbiorniku 

jest mało wody, urządzenie nie zareaguje na wciśnięcie przycisku.

Wskazanie żywotności �ltra i jego wymiana
· Żywotność �ltra monitorowana jest w oparciu o użycie, wskaźnik będzie świecił stałym �oletowym światłem, by przypomnieć o wymianie �ltra 

  co 100L lub co 30 dni – co nastanie pierwsze. 

· Jeżeli żywotność �ltra jest krótsza niż 3 dni lub pozostałe zdolności �ltracyjne są niższe niż 6L, wskaźnik zacznie migać �oletowym światłem.  

· Reset żywotności �ltra: wcisnąć przycisk nalewania i trzymać przez 8 sekund. Po zakończeniu resetu żywotności �ltra wskaźnik mignie 3 razy 

  niebieskim światłem.

· Aby zapobiec wysuszeniu �ltra, nie powinien pozostawać nieużywany przez dłuższy czas. Jeżeli przewiduje się taki dłuższy czas nieużywania 

  (na przykład wakacje), zaleca się wyjęcie �ltra i umieszczenie go w zamkniętym plastikowym woreczku przed włożeniem do lodówki (nie do 

  zamrażarki). 

Brak światła: 
urządzenie jest w trybie czuwania

Migające �oletowe światło przy nalewaniu: 
niedługo należy wymienić �ltr

Migające czerwone światło przy nalewaniu: 
urządzenie należy niedługo naładować

Stałe niebieskie światło: 
urządzenie jest w pełni naładowane

Stałe niebieskie światło: 
urządzenie nalewa wodę

Migające na zmianę �oletowe i czerwone światło przy nalewaniu: 
należy wymienić �ltr i naładować urządzenie
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· Jeżeli �ltr nie był używany przez ponad 5 dni, należy przelać 3L wody w celu przepłukania �ltra; jeżeli nie był używany przez ponad 15 dni, 

  należy go wymienić. 

· Jeżeli przewiduje się nieużywanie urządzenia przez dłuższy czas, należy przechowywać je całkowicie suche.

Konserwacja
Regularnie myć i płukać zbiornik. Przed czyszczeniem wyjąć �ltr i wylać całą wodę. Pokrywkę należy wytrzeć do czysta wilgotną ściereczką. 

Używać tylko łagodnych środków czyszczących, nigdy rozpuszczalników lub żrących chemikaliów. Nigdy nie używać do urządzenia szorstkich myjek.

Gwarancja i serwis
Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji lub jeśli masz z czymś problemy, zalecamy odwiedzić stronę �rmy Philips pod adresem 

www.philips.com/water lub skontaktować się z centrum obsługi klientów �rmy Philips w Twoim kraju. Jeżeli w Twoim kraju nie ma centrum obsługi 

klientów, udaj się do najbliższego lokalnego sprzedawcy produktów �rmy Philips.

Zawartość opakowania
Urządzenie

Filtr

x1

x1

Kabel ładujący typu Type-C USB

Instrukcja użytkownika

x1

x1
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